خالصهمقاالت
پنجمینهمایشملیپژوهشاجتماعیو
فرهنگیدرجامعهایران
(پایداریوناپایداریدرجامعهمعاصرایران)

پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران (پایداری و
ناپایداری در جامعه معاصر ایران)
برگزار کننده :انجمن جامعهشناسی ایران

با حمایت و مشارکت :انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،انجمن جمعیتشناسی ایران،

انجمن انسانشناسی ایران ،اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،موسسه مطالعات
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،مرکز

بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ،سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ،پژوهشگاه علوم انسانی

و مطالعات فرهنگی ،مرکز نشر دانشگاهی ،مؤسسه عالی پژوهشهای تأمین اجتماعی ،شرکت مادر

تخصصی عمران شهرهای جدید.

اعضای شورای علمی :تقی آزاد ارمکی (دانشگاه تهران) ،شیرین احمدنیا (دانشگاه عالمه طباطبایی)،

پرویز اجاللی (مؤسسه عالی پژوهش و آموزش مدیریت و برنامه ریزی) ،کیومرث اشتریان (دانشگاه
تهران) ،حسین ایمانی جاجرمی (دانشگاه تهران) ،کمال اطهاری (پژوهشگر اقتصاد) ،پرویز پیران

(دانشگاه عالمه طباطبایی) ،سمیه توحیدلو (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ،ابوالحسن
تنهایی (دانشگاه آزاد اسالمی) ،هادی خانیکی (دانشگاه عالمه طباطبایی) ،اسماعیل خلیلی (مؤسسه

مطالعات فرهنگی و اجتماعی) ،محمد سعید ذکایی (دانشگاه عالمه طباطبایی) ،حسین راغفر (دانشگاه

الزهرا) ،محمد جواد زاهدی مازندرانی (دانشگاه پیام نور) ،علی ساعی (دانشگاه تربیت مدرس)،

سیدحسین سراجزاده (دانشگاه خوارزمی) ،علیاصغر سعیدی (دانشگاه تهران) ،محمود شارعپور
(دانشگاه مازندران) ،رضا صفریشالی (دانشگاه خوارزمی) ،محمد جالل عباسی شوازی (دانشگاه
تهران) ،مهرداد عربستانی (دانشگاه تهران) ،پویا عالءالدینی (دانشگاه تهران) ،ناصر فکوهی (دانشگاه

تهران) ،محسن گودرزی (پژوهشگر جامعهشناسی) ،محمد مالجو (پژوهشگر اقتصاد) ،رحیم محمدی

(پژوهشگر جامعهشناسی) ،سعید مدنی (پژوهشگر جامعهشناسی) ،مصطفی معین (دانشگاه تهران)،
فرشاد مومنی (دانشگاه عالمه طباطبایی) ،میرطاهر موسوی (دانشگاه علوم بهزیستی).
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دبیر علمی همایش :رضا امیدی
دبیر علمی محور ویژه همایش :پیام روشنفکر
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اعضای کمیته اجرایی :ژیال آور ،شیدا ابطحی ،محمد احمدی ،الیاس براهویینژاد ،سهیال سجادی،
سمیه سلیمانی ،ریحانه صارمی ،فرهاد صالحیپور ،اعظم فالح ،فاطمه کاشی ،حمزه کشوری ،علی
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پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران
نشستهای روز اول :چهارشنبه  6اسفندماه 9911
افتتاحیه
اسکایروم:
پخش زنده اینستاگرام:

b2n.ir/isapef

پیوند ورود

https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

عنوان سخنرانی

سخنران
سید حسین سراجزاده
ساعت
 01تا 01

خیر مقدم

(رئیس انجمن جامعهشناسی ایران)
رضا امیدی

گزارش همایش

(دبیر علمی همایش)
پرویز پیران
(استاد بازنشسته جامعهشناسی
دانشگاه عالمه طباطبایی)
آصف بیات
(استاد دانشگاه ایلینوی امریکا)

پایداری و مشارکت پویا :کلیدیترین راهبردهای جامعه
ایران
پسا اسالمگرایی و تحوالت سیاسی و اجتماعی

عنوان نشست :زنان و عدالت جنسیتی
مدیر نشست
اسکایرومb2n.ir/isapef :

پیوند ورود

اینستاگرام:
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

ساعت

ارائهکننده

 01تا 01

پروین علی پور
حجیه بیبی رازقی نصرآباد

عنوان مقاله
پیوستار عدالت جنسیتی در ایران
تقسیم کار خانگی و تعیینکنندههای آن در شهر تهران

زهرا عدالتی

صلح روزمره :کنشگری حوزه زنان و تحوالت صلحآمیز در ایران

محبوبه بابایی

مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه نرفته

لیال فالحتی

نابرابری جنسیتی در عرصه نوآوری ،تحقیق و توسعه :چالشی
جهانی
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عنوان نشست :دانشگاه
مدیر نشست :اسماعیل خلیلی
اسکایروم:
پخش زنده اینستاگرام:

b2n.ir/isapef2

پیوند ورود

https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b

ساعت
 01تا 01

ارائهکننده
رضا ماحوزی
حامد طاهریکیا
علی دادگر
احمد شکرچی
فرهاد بیانی

پیوند ورود

عنوان مقاله
خرمگس های دانشگاهی ،استقالل دانشگاه و مسئولیت دانشگاه در قبال آنها
دوگانه کنترل/نظارت در وضعیت دیجیتال :مطالعهای بر پایداری نظارت در دانشگاه
سایبری ایرانی
تورم مدارک تحصیلی در ایران :ابعاد ،پیامدها ،راهکارها
فناوری بهمثابه ضلع سوم جامعه
نامینالیزم و مرگ امر اجتماعی؛ مطالعه جامعهشناختی زوال امر اجتماعی در ایران
عنوان نشست :جامعهشناسی دین
مدیر نشست :عمادالدین باقی
اسکایرومb2n.ir/isapef :
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

ساعت
 01تا 01

ارائهکننده
محمدرضا پویافر
جمشید میرزایی
هادی درویشی
سید محمود
نجاتی حسینی

پیوند ورود

عنوان مقاله
پیامدهای نهادیشدن امر دینی در حیات اجتماعی دین؛ آیا چاقو دسته خودش را
میبرد؟
بررسی جامعهشناختیِ اشکال تغییرات اجتماعی در مناسک سوگواریهای عاشورا
مرجعیت ،مانعی در برابر رشد گروههای بنیادگرای شیعی
نسبت رسانه و ارتباطات اجتماعی دینی :دین رسانهای و رسانه دینی در مواجهه با
امر دینی و زیستجهان دینداری
عنوان نشست :جوانان
مدیر نشست :منصوره اعظم آزاده
اسکایرومb2n.ir/isapef2 :
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b

ارائهکننده
ساعت
 01تا 01

محمدعلی زکی
شیرین احمدنیا
فردین علیخواه
خدیجه کشاورز
مرضیه امیریان

عنوان مقاله
جوانان ،تغییرات و هویت اجتماعی در ایران :فراترکیب مقاالت علمی پژوهشی طی
سالهای  9731تا 9711
مطالعه تطبیقی وضعیت توسعه جوانان با نگاهی بر تنوع ملی سیاستگذاریها
رسانههای جدید و «جامعهناپذیری» جنسی :مطالعهای در بین دانشآموزان
شهرستان پیرانشهر
ذهنیت دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به خانواده؛ مطالعهای کیفی
بررسی پایگاه اقتصادی تا اجتماعی و هویت ملی در دانشجویان دانشگاه سیستان و
بلوچستان

برنامه نشستهای همایش 9 
جامعهشناسی آموزههای اجتماعی تشیع در ایران (در تاریخ شیعه تا قبل از پیروزی انقالب)
مدیر نشست :سارا شریعتی
اسکایرومb2n.ir/isapef :
پیوند ورود
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

ساعت
 01تا 09

ارائهکننده
ندا میالنی
سینا شیخی
محمد باقر امتی
شیما کاشی
علیرضا ذاکری

پیوند ورود
ساعت
 01تا 09

عنوان مقاله
تصوف و اصناف :بررسی شکلگیری اخالق حرفهای در فتوتنامهها
مقایسه پیوندهای اجتماعی در دنیای معاصر و عرفان ایرانی -اسالمی با
تأکید بر آرای عبداهلل قطببنمحیی
کردارهای رفاهی مرجعیت در بستر تاریخ اجتماعی ایران :مطالعه موردی
دوران زعامت میرزای شیرازی
آموزههای اجتماعی واعظان مشهور دوره پهلوی :عدالت اجتماعی در حاشیه
هویت
عدالت اجتماعی در فعالیت خیریه مراجع :عدالت یا هویت؟
عنوان نشست :توسعه روستایی
مدیر نشست :سید احمد فیروزآبادی
اسکایرومb2n.ir/isapef2 :
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b

عنوان مقاله
ارائهکننده
تحوالت در مطالعات و تحقیقات حوزه روستا
حمیده دباغی
مطالعه انواع نظامهای بهرهبرداری خانوادگی در جامعه روستایی ایران
معصومه شفعتی
چالشها و فرصتهای توسعه مناطق مرزی روستایی استان آذربایجان شرقی
ولیاله رستمعلیزاده
نگاهی به تحوالت و دگردیسیهای نسلی «زنان» روستایی از منظر فرهنگی
نرگس سوری
حق به ارث در بین زنان عشایر لرستان  -شهرستان دلفان
محبوبه بابایی
عنوان نشست :جامعهشناسی آموزههای اجتماعی تشیع در ایران (پس از پیروزی انقالب)
مدیر نشست :سارا شریعتی
اسکایرومb2n.ir/isapef :
پیوند ورود
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

ساعت
 09تا 10

ارائهکننده
فهیمه بهرامی
راضیه شیخرضایی
ریحانه صارمی
فاطمه صالحی
سمیه مومنی

عنوان مقاله
فقرا و انتظارِ مهدیِ عدالتگستر
فراموشی عدالت در تحوالت و توسعه اماکن مقدس )مطالعه موردی آستان
مقدس حضرت عبدالعظیم(
عدالت در بیان واعظان جریان رسمی :همدستی آموزههای دینی و منافع
بررسی خیریه مذهبی مبتنی بر قرائت شیعی از دگرخواهی بر بستر
اجتماعی ایران دهه 19
اسالم اجتماعی و مسأله عدالت :روایت زنانه (مطالعه موردی موسسه احیاء و
موسسات امام صدر)

  01پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران
عنوان نشست :جامعهشناسی خانواده
مدیر نشست :مجید فوالدیان
اسکایروم:
پیوند ورود

b2n.ir/isapef2

پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b

ساعت
 09تا 10

عنوان مقاله

ارائهکننده
محمدتقی سبزهای

جدید بررسی جامعهشناختی تغییرات ساختاری خانواده در ایران

فاطمه تنها

بررسی تحوالت واقعۀ طالق در جامعۀ ایرانی در سه دهۀ اخیر

محمداسماعیل ریاحی

بررسی جامعهشناختی نگرش جوانان به ازدواج با تأکید بر مفهوم عشق
سیال

لیال کریمی

فرهنگ مردساالر و مکانیسم نرمالسازی تبعیض جنسیتی

زهرا موحدی ساوجی

بررسی جامعهشناختی الگوهای ازدواج در خانوادههای طلبه بهمثابه موضوع
تعارض نسلی
عنوان نشست :شهرهای جدید
مدیر نشست :عبدالوهاب شهلیبر
اسکایروم:

پیوند ورود

b2n.ir/isapef3

پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/new_towns_?igshid=dhogb10pghzo

ساعت

ارائهکننده

 09تا 10

حبیباله طاهرخانی

عنوان مقاله
گفتمان ،برنامه و ماموریت توسعه اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید

زهره داودپور

جایگاه رویکرد اجتماعی در شهرسازی شهرهای جدید

مجید کوششی

تغییرات جمعیتی شهرهای جدید

ناصرالدین غراب

نیازسنجی اجتماعی پروژههای عمرانی در شهرهای جدید

الهام مومنی

اثرات مؤلفههای اقتصادی بر پایداری اجتماعی مسکن مهر در شهرهای
جدید :نمونه مطالعاتی مسکن مهر شهر جدید پرند

برنامه نشستهای همایش 00 
پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران
نشستهای روز دوم :پنجشنبه  7اسفندماه 9911
افتتاحیه بخش ویژه (کووید  91و جامعه ایران)
اسکایرومb2n.ir/isapef :
پیوند ورود
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

ساعت
 9تا 01

سخنران
پیام روشنفکر
(دبیر علمی بخش ویژه)
ساری حنفی
(رئیس انجمن بینالمللی
جامعهشناسی)

پیوند ورود

عنوان سخنرانی
پایداری و ناپایداری جامعه ایران در آیینه کرونا
جامعهشناسی پساکووید  09و نقش اجتماع ما
جامعه شناسی پزشکی و سالمت در کویید 09
مدیرنشست :امید زمانی
اسکایرومb2n.ir/isapef :
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

ساعت
 01تا 01

عنوان مقاله
ارائهکننده
همهگیری کووید  91و بازگشت پزشکی به دگردوستی
سیمین کاظمی
یک جامعه در مواجهه با دو پدیده اعتیاد و کووید 91
علی شفیعی
چالشهای حوزه دارو در دوران کرونا و اثرات آن در ابعاد اجتماعی
آیدا نوابی
تحلیل نقش نگرش سیاسی و اعتماد نهادی بر شیوه مقابله افراد با بیماری
بهنام لطفی خاچکی
کرونا
سناریونگاری اثرات همهگیری کرونا ویروس بر وضعیت اقتصادی
علیرضا علیخانی
اجتماعی و سالمت
بررسی ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،رسانهای و روانشناختی سیالبهای 98
مدیر نشست :سید حسین سراج زاده
اسکایرومb2n.ir/isapef2 :
پیوند ورود
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b

ساعت
 01تا 01

ارائهکننده
هادی خانیکی
عباس قنبری باغستانی
محمد فاضلی
مریم رسولیان
حسن نمکدوست تهرانی

عنوان مقاله
مبانی و کلیات مطالعات اجتماعی ،فرهنگی و رسانهای گزارش ملی
سیالبها
ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و رسانهای سیالب در استانها (هفت استان
اصلی درگیر سیالب)
ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیالبها (مطالعات کمی و کیفی)
ابعاد روانشناختی و سالمت روان سیالبها
رسانهها و سیالبها :مطالعه جریانهای اصلی رسانهای و ارتباطی
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پیوند ورود

کرونا ،فرهنگ و جامعه
مدیرنشست :سيمين کاظمی
اسکایرومb2n.ir/isapef :
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

ساعت
01تا 01

ارائهکننده
حسین میرزائی
اسماعیل غالمیپور
رضا تسلیمی طهرانی
اسداله نقدی
مرضیه شهریاری

پیوند ورود

عنوان مقاله
زیست فضای کرونایی :ترس اجتماعی و تغییرات فرهنگی
فرهنگ و هنر در دوره کرونا
توصیف و تحلیل آیینهای عزاداری در بین بازماندگان طبقه متوسط جدید در
دوران همهگیری کرونا
«گفتگو» گمشده خانواده ایرانی و بحران کرونا
خوانش جامعهشناختی از سیر صعودی ویروس کووید  91در استان خوزستان
حکمرانی
مدیر نشست :سجاد فتاحی
اسکایرومb2n.ir/isapef2 :
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b

ارائهکننده
ساعت
01تا 01

رضا قیومیپور
ریحانه نوفلی
سیده سیمین میرهاشمی
دهکردی
ابراهیم حاجیانی
اشرف السادات پسندیده

ساعت
 01تا
01

پیوند ورود

عنوان مقاله
راهبردهای ارتقای کارآمدی و وضعیت کارآمدی و اثربخشی دولت
جمهوری اسالمی ایران در دوران پس از کرونا
کارکرد حکمرانی همبسته در مواجهه با مسائل درهمتنیده آبی
واکاوی آب ،هویت و دگرگونیهای اجتماعی در حوضه آبریز زایندهرود
دغدغه رشد افراطگرایی در ایران آینده
ارزیابی سیاستگذاری بازیابی حوادث در شبکه برق با تمرکز بر ابعاد
اجتماعی حادثه:
مطالعه موردی خاموشی شبکه برق استان خوزستان بر اثر پدیده
ریزگرد
کرونا و جامعه مدنی
مدیر نشست :سیامک زندرضوی
اسکایرومb2n.ir/isapef :
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

ارائهکننده
مصطفی معین
سعید مدنی
فیروزه صابر
مروئه وامقی

عنوان مقاله
نقش و مسئولیت اجتماعی دانشگاه و نهادهای علمی در بحران کرونا
کرونا و جامعه مدنی (تجربه جهانی)
جامعه مدنی در بحران کرونا :نقشها و نیازها
ابتکارات و چالشهای سازمانهای مردمنهاد در همهگیری کووید  91در ایران

برنامه نشستهای همایش 01 

پیوند ورود

عنوان نشست :فقر و نابرابری
مدیر نشست :یاسر باقری
اسکایرومb2n.ir/isapef2 :
پخش زنده اینستاگرام:

https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b

ساعت
 01تا
01

ارائهکننده
محمدرضا جالئیپور
سامان یوسفوند
سید محمد حسین
میرهاشمی
علیاصغر اسماعیلزاده
علیرضا اسکندرینژاد

پیوند ورود

عنوان مقاله
در ضرورت تقویت مطالعات نابرابری در ایران
چرخشهای گفتمانی مواجهه حکومتها با مسأله فقر و فقیر :از ارزش-
گذاری اخالقی تا عرفانی تا ارزشزدایی از فقیر و مستضعف
بازنمایی رسانههای جریان اصلی ایران از اعتراض حاشیهنشینان و
گفتمانهای حاشیهای
کودکان آسیبدیده :نتایج تمامشماری دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی
در محالت حاشیهنشین
کودکان کار و تحصیل مدرسهزداییشده
عنوان نشست :مواجهه با کرونا و کنشگران
مدیر نشست :شیرین احمدنیا
اسکایرومb2n.ir/isapef :
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

ارائهکننده
ساعت
 01تا
09

عطیه توسلی
فاطمه لطفیپور
سجاد بهمنی
سلمان قادری
الهام الهی

پیوند ورود
ساعت
 01تا
09

عنوان مقاله
حوزویان ،پزشکی مدرن و بیماریهای همهگیر :سنخ شناسی مقدماتی الگوهای
مواجهه حوزویان با بیماریهای همهگیر در دوره قاجار و پهلوی اول
تحلیل کیفی شیوههای مواجهه مردم با ویروس کرونا (با تأکید بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی)
روزی چند ساعت در چند سانتیمتری کرونا؛ روایت پرستاران بیمارستان شهدای
ایذه از مواجهه با کرونا :مطالعهای با روش نظریه داده بنیاد
گزارش تجربه و عملکرد مددکاران اجتماعی در دوره بیماری کرونا :مطالعه
محالت حاشیهنشین شهر ری در سال 9911
تأثیر شیوع کووید  91بر جامعه داوطلبین سالمت در ایران :ارزیابی عملکرد و
رضایتمندی همیاران سالمت در بیمارستانهای شهر تهران
عنوان نشست :جامعهشناسی سیاسی
مدیر نشست :محمد جواد زاهدی مازندرانی
اسکایرومb2n.ir/isapef2 :
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b

ارائهکننده
حمیدرضا جالئیپور
حسن رضایی بحرآباد
فرشته طوسی
حمیدرضا پرنیان

عنوان مقاله
چرا خطر پاپولیسم ،جهانی و ملی است؟
بررسی وضعیت و تحوالت مشارکت اجتماعی در ایران
بررسی اشکال مقاومت سوژه دانشجو :مطالعهای قومنگارانه در
دانشگاههای تهران
برنامههای توسعه« ،سیاستهای کلی» و نقد ناتمام «آزادسازی اقتصادی»
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پیوند ورود

اختتامیۀ همایش
اسکایرومb2n.ir/isapef :
پخش زنده اینستاگرام:
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

ساعت
 09تا 10

سخنران
محمد علی همایون
کاتوزیان
(استاد دانشگاه اکسفورد)
کاوه بیات
(تاریخنگار ایرانی)
سید حسین سراجزاده
(رئیس انجمن جامعه
شناسی ایران)

عنوان سخنرانی
به سوی نظریه عمومی انقالبهای ایرانی
سبکباریهای ما
سخن پایانی

فهرستمطالب

پیشگفتار 52 ..........................................................................................................
سخن دبیر علمی 52 .................................................................................................
بخش اول :چکیده مقالهها 23 ..................................................................................
بررسی جامعهشناختی الگوهای ازدواج در خانوادههای طلبه به مثابه موضوع تعارض نسلی /منصوره
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کودکان کار و تحصیل مدرسهزداییشده؛ مطالعه جامعهشناختی مدرسه کودکان کار صبح رویش/
علیرضا اسکندرینژاد 25 ............................................................................................
کودکان آسیبدیده؛ نتایج تمام شماری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در محالت حاشیهنشین کالک
نو و خلج آباد شهر کرج /علی اصغر اسماعیل زاده ،امیررضا فرشچین ،الهام عرب 22 .......................
تعارضهای میاننسلی ازدواج خویشاوندی در جامعه ایران؛ با تأکید بر استان گلستان /علی اصغر
اصغری ،زهراتقی زاده 22 ...........................................................................................
صنعت فرهنگ ،تحریف تاریخ و تولید انسان مصرفی /یونس اکبری 25 ......................................
کردارهای رفاهی مرجعیت در بستر تاریخ اجتماعی ایران؛ مطالعه موردی دوران زعامت میرزای
شیرازی /محمد باقر امتی 22 ........................................................................................
مطالعه جامعهشناختی عوامل مؤثر بر بروز ناآرامیهای سیاسی  /فرهاد باباخانی قاضیجهانی 25 ..........
مطالعه تطبیقی معیارهای دستیابی به عدالت جنسیتی /سوسن باستانی ،کوثر خسروی 36 ...................
مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه نرفته  /محبوبه بابایی (محمدی) ،فریبا صدیقی 33 .....................
کارکرد حکمرانی همبست در مواجهه با مسائل درهمتنیده آبی /حمیدرضا برجسته ،ریحانه نوفلی،
حجت میانآبادی 33 .................................................................................................
فقرا و انتظارِ مهدیِ عدالتگستر  /فهیمه بهرامی 33 ..............................................................
بر بلندیهای محرومیت؛ روایت ساکنان محله منبع آب اهواز از زیست حاشیهای؛ مطالعهای با روش
نظریه داده بنیاد  /سجاد بهمنی ،کریم رضادوست55 .............................................................
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دیالکتیک بحران در نظام اجتماعی ایران /محمدجواد زاهدی ،پروین علیپور566 ............................
جوانان،تغییرات و هویت اجتماعی درایران؛ فراترکیب بیست ساله کلیه مقاالت علمی پژوهشی طی
سالهای  5353تا  /5333محمدعلی زکی 562 ....................................................................
تغییر انگهای زنانه در فضای عمومی جامعه؛ مطالعه موردی زنان شهر اراک /فاطمه زندی 563 ...........
تحلیل جامعهشناختی شکل گیری و سیر تحول تاریخی بی خانمانی در ایران /الهه ساعتچی ،بهار
شفیعی ،مهرداد توحیدی 555 .......................................................................................
بررسی جامعهشناختی تغییرات ساختاری خانواده در ایران  /محمدتقی سبزهای ،اسداهلل نقدی 552 ..........
نگاهی به تحوالت و دگردیسیهای نسلی «زنان» روستای طالبآباد از منظر فرهنگی /نرگس
سوری 553 ...........................................................................................................
عدالت جنسیتی و پایداری اجتماعی؛ ارائه چارچوب مفهومی و نظری /فریبا سیدان 553 ...................
سنخ شناسی رابطه محور بهرهبرداریهای خانوادگی در جامعه روستایی ایران  /معصومه شفعتی،
محمدجواد زاهدی 553 .............................................................................................
فناوری به مثابه ضلع سوم جامعه /احمد شکرچی 536 ..........................................................
بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش مردان به نزاع های دستهجمعی؛ (مطالعه موردی مردان 52
تا  32ساله منطقه  3و  2شهر اهواز) /مرضیه شهریاری ،امیررضا فاضلی،زهرا شیرازی 533 .................
مطالعهای بر گسترش احساس ترس در شبکههای مجازی پس از شیوع ویروس کرونا /مهشید
شهیدی 533 ..........................................................................................................
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فراموشی عدالت در تحوالت و توسعه اماکن مقدس؛ مطالعه موردی آستان قدس حضرت عبدالعظیم/
راضیه شیخ رضایی 526 .............................................................................................
مقایسه پیوندهای اجتماعی در دنیای معاصر و عرفان ایرانی -اسالمی؛ با تأکید بر آرای عبداهلل
قطببنمحیی /سینا شیخی 523 ....................................................................................
عدالت در بیان واعظان جریان رسمی؛ همدستی آموزههای دینی و منافع /ریحانه صارمی 523 .............
بررسی خیریه مذهبی مبتنی بر قرائت شیعی از دگرخواهی بر بستر اجتماعی ایران دهه  /36فاطمه
صالحی 523 ..........................................................................................................
دین و پتانسیل شورش :پژوهشی در تهران /محمدرضا طالبان 525 ...........................................
گفتمان ،برنامه و ماموریت توسعه اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید /حبیباله طاهرخانی 522 .....
دوگانۀ کنترل /نظارت در وضعیت دیجیتال :مطالعهای بر پایداری نظارت در دانشگاه سایبری ایرانی/
حامد طاهری کیا 525 ...............................................................................................
بررسی اشکال مقاومت سوژه دانشجو؛ مطالعهای قومنگارانه در دانشگاههای تهران /فرشته طوسی،
محمدامین زندی 536 ...............................................................................................
نقش اشتغال زنان در توانمندسازی آنان /محدثه عابدی دیزناب ،ایراننژاد 533 ..............................
صلح روزمره :کنشگری حوزه زنان و تحوالت صلح آمیز در ایران /زهرا عدالتی ،مجید ایمانی 535 .......
الگوهای معرفتی و تجربه احساسی معتادان /مهناز علی زاده 556 ..............................................
نیازسنجی اجتماعی پروژههای عمرانی در شهرهای جدید /ناصرالدین غراب 553 ..........................
ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیالبها (مطالعات کمی و کیفی) /محمد فاضلی ،هادی خانیکی ،سید حسین
سراج زاده ،علی جنادله 553 ........................................................................................
پیشگیری از وقوع حوادث شغلی در ایران (موانع و راهکارها) /زهرا فرضیزاده 526 .......................
پایداری و ناپایداری خانوادههای ایرانی با توجه به متغیر قانون متکی بر فقه /زهره فرهادی ،مهدی
نوریان 523 ...........................................................................................................
نابرابری جنسیتی در عرصه نوآوری ،تحقیق و توسعه :چالشی جهانی /لیال فالحتی523 ....................
واکاوی ازدواج زودهنگام دختران در خانواده بهمثابه کنارهگیری از خود واقعی؛ نظریهای زمینهای در
شهر سیرجان /زهرا فلک الدین ،فاطمه دانافر 523 ...............................................................
تحلیل مقایسهای چندارزشی فرایندهای منجر به طالق در سطح محالت شهر مشهد /مجید فوالدیان،
محمود تیموری 535 .................................................................................................
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بررسی وضعیت و تحوالت مشارکت اجتماعی در ایران /مجید فوالدیان ،حسن رضایی بحرآباد ،محسن
سوهانیان حقیقی 532 ...............................................................................................
بررسی تحوالت نسلی در الگوهای همسرگزینی جامعه ایران /مجید فوالدیان ،عاطفه کابلی 532 ..........
بررسی وضعیت استبدادستیزی ایرانیان در دوره ناصری (بررسی تطبیقی قحطی  5522ه.ق و واقعه
رژی) /افسانه قاسمی ،شراره مهدیزاده ،سوسن باستانی 365 ....................................................
غیاب امر سیاسی در سیاستگذاری اجتماعی /هادی قربانی ،شیرین علیزاده 363 .............................
ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و رسانه سیالب در استانها (هفت استان اصلی درگیر سیالب) /عباس قنبری
باغستان ،محمدتقی عباسی شوازی ،غالمرضا خوشفر ،محمد شارعپور ،مسعود صفایی مقدم ،مجتبی
ترکارانی ،فاضل الیاسی ،یارمحمد قاسمی 363 ...................................................................
آموزههای اجتماعی واعظان مشهور دوره پهلوی؛ عدالت اجتماعی در حاشیه هویت /شیما کاشی 355 ...
ذهنیت دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به خانواده؛ مطالعهای کیفی /خدیجه کشاورز 355 ...........
دولت ،جامعه و کنش جمعی محیطزیستی در ایران؛ مطالعه کنشگران محیط زیستی /سعید کشاورزی،
علی روحانی 355 ....................................................................................................
تغییرات جمعیتی شهرهای جدید /مجید کوششی 352 ..........................................................
ساختیابی برابریخواهانه زنان در جامعه ایران در قالب ازدواج سفید /علیرضا کیانفر 355 ...................
روابط قدرتی – پایگاهی و احساس تعهد سازمانی در سازمانهای دولتی ،عمومی و خصوصی /الهه
گرگوندی ،فرح ترکمان ،سعید معدنی 336 .......................................................................
مدیریت جشنها و میل به تخطی؛ مطالعه جشن چهارشنبهسوری در ایران /فاطمه لطفی 333 ...............
خرمگسهای دانشگاهی ،استقالل دانشگاه و مسئولیت دانشگاه در قبال آنها /رضا ماحوزی 333 ..........
تعدیل حق یکجانبه طالق در پرتو بکارگیری شیوههای دوستانه حل و فصل اختالفات خانوادگی/
مهدیه محمدتقی زاده ،نرگس حسین پور332 ....................................................................
امر سیاسی و اقتضائات حکمرانی در عصر حاضر؛ جامعه شناسی انتقادی رویکرد قانونی  -قضایی
نسبت به کنش سیاسی در عرصه عمومی /سید مهدی محسنی شاهاندشتی 325 .............................
بازنمایی وضعیت اشتغال زنان در مشاغل آزاد در فیلم سینمایی طال /سمیه محمودی پیام ،حسین
میرزایی ،عبداهلل کریم زاده 322 .....................................................................................
نگاهی به نیمقرن تحوالت ازدواج و طالق در ایران؛ با تأکید بر استانهای کشور  /5322-5332سمیه
ملکی پور ،راضیه وطن پرست ،گودرز رشنو 325 ...............................................................
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تغییر حیات اجتماعی ایرانیان در قحطی  5522ه.ق عصر ناصری (بررسی وضعیت فردگرایی و
قانونگریزی) /شراره مهدیزاده ،افسانه قاسمی 326 ..............................................................
رسانههای جدید و «جامعهناپذیری» جنسی؛ مطالعهای در بین دانشآموزان شهرستان پیرانشهر /سمکو
مولودی 323 ..........................................................................................................
ارزیابی اثرات مؤلفههای اقتصادی بر پایداری اجتماعی مسکن مهر در شهرهای جدید؛ (نمونه مطالعاتی
مسکن مهر شهر جدید پرند) /الهام مومنی ،لیال قاسمپور 323 ..................................................
اسالم اجتماعی و مسأله عدالت :روایت زنانه مطالعه موردی موسسه احیاء و موسسات امام صدر /سمیه
مومنی 323 ............................................................................................................
تبیین ارتباط نابرابری جنسیتی نهادینه شده در فرد بر طالق؛ مقایسه زنان مطلقه و غیر مطلقه دارای طالق
عاطفی شهر بندر عباس /محبوبه مهرابی ،نوروز هاشم زهی ،مهناز رونقی نوتاش 335 ......................
بررسی جامعهشناختیِ اشکال تغییرات اجتماعی در مناسک سوگواریهای عاشورا /جمشید میرزایی 332
رویکردی انتقادی به حضور مناسبات بازاری در حوزه آموزش و پرورش /جمشید میرزایی 332 .........
تحلیل جامعهشناختی آموزههای زیستمحیطی در کتب درسی مطالعات اجتماعی /جمشید میرزایی،
فاطمه خزایی 355 ...................................................................................................
حق به ارث در بین زنان عشایر لرستان -شهرستان دلفان /حسین میرزایی ،محبوبه بابایی 352 .............
بازنمایی رسانههای جریان اصلی ایران از اعتراض حاشیهنشینان و گفتمانهای حاشیهای /سید محمد
حسین میرهاشمی 355 ..............................................................................................
واکاوی آب ،هویت و دگرگونیهای اجتماعی در حوضه آبریز زایندهرود /سیده سیمین میرهاشمی
دهکردی ،سیده زهرا قریشی ،حجت میانآبادی 325 ............................................................
تصوف و اصناف :بررسی شکلگیری اخالق حرفهای در فتوتنامهها /ندا میالنی 322 .....................
نسبت رسانه و ارتباطات اجتماعی دینی :دین رسانهای و رسانه دینی در مواجهه با امر دینی و
زیستجهان دینداری /سید محمود نجاتی حسینی (خراسانی) 325 ..........................................
جامعه ایران در تنگنای دو رویکرد دولتگرایی و بازارگرایی؛ تالش برای ارائه چارچوب بدیل /حمزه
نوذری 336 ...........................................................................................................
آینده پژوهی تغییرات اجتماعی خانواده در کالنشهرهای ایران /علی نوری 333 ............................
کاوشی کیفی از رضایت زناشویی و تأثیر آن بر تعهد زنان متأهل شهر مشهد /محمدرضا نوریمقدم،
سعیده ابراهیمینیا 333 ..............................................................................................
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فراتحلیل مطالعات رسانه وآسیبهای اجتماعی خانواده در کالنشهر تهران در دهههای اخیر /نوروز
هاشم زهی ،نازنین ملکیان ،آرزو کاظمی 333 ....................................................................
حاشیهنشینی و ناپایداری اجتماعی -اقتصادی؛ اتنوگرافی نهادی حاشیهنشینی در ایران /عثمان
هدایت 265 ...........................................................................................................
مطالعه تجربه شغلی معلمان قراردادی در مدارس خصوصی تهران؛ مطالعه موردی معلمان زن علوم
انسانی /زهرا یاوند طاهری ،زهرا نقشبند 262 ....................................................................
چرخشهای گفتمانی مواجهه حکومتها با مسأله فقر و فقیر؛ از ارزشگذاری اخالقی -عرفانی تا
ارزشزدایی از فقیر و مستضعف /سامان یوسفوند 262 ...........................................................
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلیقههای هنری؛ مطالعه موردی سلیقههای ادبی ،موسیقیایی و سینمایی
در شهر شیراز ،سال  /5333رسول یوسفی ،فریبا غروی منجیلی 255 ..........................................
بخش دوم :محور ویژه کرونا
پایداری و ناپایداری جامعه ایران در آیینه کرونا 252 ............................................................
تأثیر شیوع کووید  53بر جامعه داوطلبین سالمت در ایران؛ ارزیابی عملکرد و رضایتمندی همیاران
سالمت در بیمارستانهای شهر تهران /الهام الهی ،خورشید وسکویی اشکوری ،رضا کریمی ،علیرضا
عباسی ،اسحاق برفر ،محمدحسین صادقیان 256 ................................................................
روزی چند ساعت در چند سانتیمتری کرونا؛ روایت پرستاران بیمارستان شهدای ایذه از مواجهه با
کرونا ( :مطالعهای با روش نظریه داده بنیاد) /سجاد بهمنی ،حسین ملتفت ،خدیجه نوروزی 253 ..........
توصیف و تحلیل آیینهای عزاداری در بین بازماندگان طبقهی متوسط جدید در دوران همه گیری
کرونا /رضا تسلیمی طهرانی253 ...................................................................................
سناریونگاری اثرات همهگیری کروناویروس بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و سالمت /علی اکبر
حقدوست ،علیرضا علیخانی ،مصطفی حسینی گلکار ،رضا دهنویه ،سمیرا سیفی 236 ......................
تأثیر همطردیِ اجتماعی در پاندمی کووید 53-بر تضعیف حوزه عمومی و رشد ترس از بزهدیدگی/
مهدی خاقانی اصفهانی 233 ........................................................................................
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیماری کرونا بر گروههای محروم جامعه /معصومه دشت آبادی ،سلمان
قادری233 ............................................................................................................
بررسی تجربه مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستان در پاندمی کرونا و ارتباط آن با فرسایش شغلی/
ندا سماکار 233 ......................................................................................................
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ظرفیت دولت ایران در مدیریت بحران کرونا در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا/
نیما شجاعی 225 .....................................................................................................
یک جامعه در مواجهه با دو پدیده اعتیاد و کووید  /53سید علی شفیعی 222 ................................
جامعه مدنی در بحران کرونا :نقشها و نیازها /فیروزه صابر 223 ................................................
حیات تهیدستان شهری در کشاکش با بحران؛ مورد مطالعه بحران کرونا /کیهان صفری 225 .............
برساخت اجتماعی سیاستهای حمایتی و اقتصادی دولت در مواجهه با کرونا در فضای مجازی /عادل
عبدالهی ،علی رحیمی 222 .........................................................................................
ارزیابی نقش همهگیری کووید 53-بر افزایش علل جامعوی ارتکاب جرم در جامعه ایران /حمید
علیزاده 222 ...........................................................................................................
فرهنگ و هنر در دوره کرونا /اسماعیل غالمیپور ،محمد سلگی 235 ..........................................
تحلیل کیفی شیوههای مواجهه مردم با ویروس کرونا (با تأکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی) /علی
اصغر فیروزجائیان ،فاطمه لطفیپور 232 ..........................................................................
گزارش تجربه و عملکرد مددکاران اجتماعی در دوره بیماری کرونا؛مطالعه محالت حاشیه نشین شهر
ری در سال  /5333سلمان قادری ،فرشته ایزدی ،سهیال زارعی ،مهرآسا کردی 235 .........................
همهگیری کووید  53و بازگشت پزشکی به آلتروئیسم /سیمین کاظمی 256 .................................
واگرایی سیاست و اقدامات یاورانه در بحران کووید 53؛ مطالعه گروههای دانشجویی فعال یزد در
بحران کرونا /احمد کالته ساداتی ،محدثه عابدی دیزناب 253 .................................................
نقش و مسئولیت اجتماعی دانشگاه و نهادهای علمی در بحران کرونا /مصطفی معین 253 .................
جامعه مدنی و کرونا /سعید مدنی 252 ............................................................................
زیست فضای کرونایی :ترس اجتماعی و تغییرات فرهنگی /حسین میرزائی 225 ............................
گفتگو؛ گمشده خانواده ایرانی و بحران کرونا /اسداله نقدی ،محبوبه روئین تن 222 ........................
چالشهای حوزه دارو در دوران کرونا و اثرات آن در ابعاد مختلف اجتماعی /آیدا نوابی 225 .............
سوژه دانشآموز آنالین در مدرسه مجازی /آیدا نوابی 236 .....................................................
خوانش جامعهشناختی از سینوسیشدن ویروس کووید  53در استان خوزستان /عبدالرضا نواح ،مرضیه
شهریاری 233 ........................................................................................................
حوزویان ،پزشکی مدرن و بیماریهای همهگیر؛ سنخشناسی مقدماتی الگوهای مواجهه حوزویان با
بیماریهای همهگیر و تغییرات تاریخی آن /مصطفی نوذری ،عطیه توسلی ،مهدی سلیمانیه 233 ............
تحلیل نقش نگرش سیاسی و اعتماد نهادی بر شیوه مقابله افراد با بیماری کرونا /بهنام لطفی خاچکی266
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پیشگفتار
همایش ملی پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران ،یکی از همایشهای دورهای
انجمن جامعهشناسی ایران است که از سال  5323آغاز شد و همزمان با برنامههای هفته پژوهش
در هفته آخر آذر یا هفته اول دی ماه برگزار میشدهاست .این همایش که ابتد دوساالنه و اکنون
سهساالنه شده است ،در سال جاری بهخاطر شرایط شیوع کووید  53با تأخیر و بهصورت برخط
(آنالین) برگزار میشود .همایش در هردوره ،عالوه بر موضوع اصلی ،یک بخش ویژه دارد که
متناسب با شرایط ایران به یکی از مهمترین مسائل جامعه اختصاص مییابد .نگاهی به
موضوعات همایشهای پیشین میتواند تصویری از تحول موضوعی همایش و مسائل با اهمیت
پژوهش اجتماعی در جامعه ایران ،طی یک دهه گذشته از منظرتصمیمگیرندگان بهدست دهد:
 همایش اول ( :)5323بررسی پیشینه و کارنامه پژوهش اجتماعی فرهنگی در ایران
 همایش دوم ( :)5335پژوهش در جامعهشناسی مردممدار
 همایش سوم ( :)5333آیندهپژوهی اجتماعی و فرهنگی
 همایش چهارم ( :)5333نابرابری و عدالت اجتماعی
 همایش پنجم ( :)5333پایداری و ناپایداری در جامعه معاصر ایران بهعالوه کووید 53-و
جامعه ایران.
در آستانه چرخش قرن در حالی پنجمین همایش را برگزار میکنیم که جامعه ایران با مسائل
و مشکالت اجتماعی گستردهای دست به گریبان است و درباره علتها و ریشههای این
مشکالت و چشماندازهای آینده ،پرسشهای جدی مطرح است.
در طول یک سده گذشته ،جامعه شاهد رویدادهای تاریخی بزرگ ،دگرگونیهای همهجانبه
و تحوالت شگرفی بوده است ،با مسائل اجتماعی بزرگ و حل ناشدهای مثل ضعف حاکمیت
قانون و بیاعتمادی به دولت ،دست بهگریبان بوده است که بیشتر از یک قرن ،قدمت دارند و با
مسائل تازهای هم مواجه شده است .در این دوره دگرگونیهای بزرگ ،نیروهای ایجادکننده
گسیختگی ،بیثباتی و ناپایداری اجتماعی ،همراه با ظرفیتهای نهادی انسجامبخش ،و مقوم
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پایداری در جامعه ،فعال بودهاند و شرایطی ایجاد شده که پیشبینی تحوالت آینده ،بسیار دشوار
و مجادلهآمیز شدهاست.
در چنین شرایطی هیأت مدیره انجمن جامعهشناسی ایران بر آن شد تا موضوع پنجمین
همایش پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران« ،پایداری و ناپایداری در جامعه
معاصر ایران» باشد تا این همایش فرصتی برای ارائه دستاوردهای پژوهشی و تأمالت صاحب-
نظران اجتماعی درباره این موضوع با اهمیت باشد .همچنین با توجه به اینکه یک سال است که
جهان و از جمله ایران ،درگیر پاندمی کووید 53 -است ،موضوع بخش ویژه همایش هم به
«کووید 53-و جامعه ایران» اختصاص یافت.
برگزاری همایش به صورت غیرحضوری این امکان را فراهم کرد تا از حضور سخنرانان
مدعو خارج از ایران هم بهرهمند شویم .از استادان ارجمند آقایان دکتر ساری حنفی -استاد
دانشگاه آمریکایی بیروت و رئیس انجمن بینالمللی جامعهشناسی ،-دکتر همایون کاتوزیان -
استاد دانشگاه آکسفورد ،-دکتر پرویز پیران -استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبایی ،-دکتر
آصف بیات -استاد دانشگاه ایلینوی امریکا -و کاوه بیات –تاریخنگار ایرانی ،-که دعوت انجمن
جامعهشناسی ایران را برای سخنرانی در این همایش پذیرفتند ،بسیار سپاسگزارم .همچنین از
استادان ،پژوهشگران و صاحبنظران ،مدیران گروههای علمی تخصصی انجمن و انجمنهای
علمی همکار و سازمانها و مؤسسات پژوهشی ،و نیز اعضای محترم کمیته علمی و داوران که با
ارسال مقالهها ،سازماندهی نشستها ،ارزیابی چکیدهها به همایش ،غنا بخشیدند ،تشکر میکنم.
همکاران ارجمند آقایان دکتر رضا امیدی -دبیر علمی همایش ،-و دکتر پیام روشنفکر -دبیر
علمی بخش ویژه -درباره فرایند کارهای علمی از فراخوان تا انتخاب مقالهها توضیح دادهاند و
من به آن نمیپردازم .همینجا الزم است از تالشها ودقتهای علمی آنان در جهت هر چه بهتر
برگزارشدن همایش ،صمیمانه تشکر کنم.
خانم سمیه مومنی و آقای دکتر هادی درویشی بهعنوان دبیران اجرایی و دستیاران دبیر
علمی ،کوششهای خستگیناپذیری داشتهاند که قدرشناس همکاری صمیمانه آنها هستم.
همچنین خانمها ژیال آور ،فاطمه عزلتیمقدم ،اعظم فالح و آقای حمزه کشوری در این همایش
هم ،مثل همه همایشهای انجمن مددکارمان بودهاند .بهعالوه ارجگزار همکاری همه دوستان و
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دانشجویانی هستم که در برگزاری همایش بهنوعی یاری رساندهاند و نام آنان در صفحه
شناسنامه کتاب چکیده مقالهها آمده است.
در برگزاری این همایش از حمایت و همکاری انجمنهای علمی ،مؤسسات و نهادهای
پژوهشی ،که نام آنها در کتاب چکیده مقالهها آمده است ،برخوردار بودهایم .از مدیران محترم
آنها به خاطر دغدغههای علمی و پژوهشی و حسن همکاریشان بسیار سپاسگزارم.
این اولین تجربه انجمن جامعهشناسی ایران در برگزاری غیرحضوری همایش با استفاده از
فضای مجازی است و ممکن است با نارساییهایی روبرو باشد ،پیشاپیش از همه کاستیها
عذرخواهی میشود.
امید است این همایش به دانش و بینش اجتماعی ما درخصوص موضوعات مطرحشده
بیفزاید ،پیوندها و روابط علمی و انجمنیمان را تقویتکند و به اعتالی جایگاه جامعهشناسی و
اثربخشی اجتماعی آن کمک نماید.
سیدحسین سراج زده
رئیس انجمن جامعهشناسی ایران
دوم اسفند 9211

سخن دبیر علمی
همایش ملی دوساالنه «پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» از سال  5323در
انجمن جامعهشناسی ایران پایهگذاری شده است .طی چهار دوره پیشین ،همایش در دو محور
عمومی و ویژه برنامهریزی و اجرا شده است .برنامهریزی برای اجرای پنجمین دوره همایش از
یکسو با نزدیکی به پایان سده چهاردهم ،و از سوی دیگر با شیوع جهانی کووید 53-تقارن پیدا
کرد .ازاینرو ،محور اصلی همایش به «پایداری و ناپایداری در جامعه معاصر ایران» و محور
ویژه نیز به «کووید 53-و جامعه ایران» اختصاص یافت.
جامعه ایران به پایان سدهای پر فراز و فرود نزدیک میشود .ایران در زمینه و زمانهای به سده
چهاردهم ورود کرد که هنوز در تکاپو و تالطم برای حفظ انقالب مشروطه بود؛ انقالبی که
بهمنظور مشروطکردن قدرت و تأسیس نهاد قانونگذاری و عدالتخانه در راستای تحقق
دموکراسی ،مساوات ،و آزادی نیروی زیادی را در بین ایرانیان آزاد کرد ،اما دیری نپایید که
دستکم دستاوردهای تأسیسی آن یکی پس از دیگری به توپ بسته شد و وضعیتی پیش آمد تا
طیفی از همان نخبگانی که مشروطه را رهبری کرده بودند ،بهسوی دولت قدر قدرت متمرکز
تمایل یابند .شکلگیری دولت مدرن یا شبهمدرن پهلوی در اوایل سده حاضر آغازی دانسته
میشود بر پروژه دولتملتسازی در ایران معاصر .تأسیس انواعی از نهادهای مدرن نظیر نظام
آموزش عمومی ،نظام بهداشت ،نیروی نظامی متشکل و منسجم ،نظم و گسترش بوروکراسی
عاملی مؤثر در دستاوردهای آغازین این دوره جدید بود .اما همزمان با این تحول آغازین،
روندی از تضعیف جامعه ایران و حذف نخبگان و نادیدهگرفتن تنوعها و تکثرهای جمعیتی
موجود ذیل اقتدارگرایی و یکپارچهسازی ناسیونالیستی نیز پیش آمد .آغاز و پایان جنگ جهانی
دوم در این دوره ،بر ایرانی که اعالم بیطرفی کرده بود بیتأثیر نبود و پایانی شد بر دوره
اقتدارگرایی پهلوی اول .دوره پهلوی دوم نیز دورانی پرتالطم برای تاریخ اجتماعی ایران بود.
روند مدرنشدن جامعه ایران با تأسیس نهاد برنامهریزی در میانه دهه  5356و برجستهشدن نقش
بوروکراتها و تکنوکراتها رویهای دیگر پیدا کرد .گسترش جنبش چپ ،جنبش ملیشدن
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نفت ،کودتای  52مرداد ،قرارداد کنسرسیوم نفتی و ظهور دوباره سانترالیسم سیاسی اقتدارگرا با
تشدید روند صنعتیشدن در سالهای ابتدایی دهه  5326گره خورد .دهه  5326هرچند بهدلیل
وضعیت میانگین سه شاخص کالن اقتصادی (رشد اقتصاد ،تورم و بیکاری) بهعنوان دهه طالیی
اقتصاد ایران شناخته میشود ،اما تحوالت اجتماعی و سیاسی گستردهای نیز در این دهه تجربه
شده است .اصالحات ارضی از یکسو و شدتیافتن روند شهرنشینی بهعنوان یکی از
استراتژیهای مدرنیزاسیون در ایران از سوی دیگر ،دگرگونیهایی جدی را در جامعه ایران و
وضعیت طبقاتی و نسبت طبقات با یکدیگر و با حاکمیت ایجاد کرد .در تار و پود این تحوالت
اقتصادی ،روندی از حذف فعاالن سیاسی و حتی تکنوکراتها تأثیرگذار نیز جریان داشت.
نامتوازنی و بیتناسبی تحوالت اقتصادی با مطالبات اجتماعی و سیاسی طبقات متوسط نوپدید و
نادیدهگرفتن طبقات پایین و شکافهای گسترده طبقاتی و شهری /روستایی هنوز یکی از
برجستهترین تبیینها درباره وقوع انقالب سال  5325است.
دهه  ،5326دهه ظهور علم جامعهشناسی در ایران نیز بوده است .تأسیس دو مرکز تحقیقات
اجتماعی یعنی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیقات تعاون
بهعنوان اولین مراکز شکلگیری اجتماع علمی جامعهشناسان که بعدها دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران از آنها برآمد.
انقالب  5325نیز سرآغاز تحوالت متفاوتی شد .در بحبوحه منازعههای جدی در بین
انقالبیون بر سر استقرار حاکمیت پساانقالبی ،جنگی هشتساله با عراق در گرفت که این نیز
تأثیری شدید و بلندمدت بر فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور بهجا گذاشت و اکنون
که بیش از سه دهه از خاتمه آن میگذرد ،همچنان تأثیرگذاری آن ادامه دارد .سه دهه پس از
جنگ نیز فراز و فرودهای زیادی در مناسبات اجتماعی و طبقاتی ،نهادهای اجتماعی و اقتصادی،
نسبت جامعه با نظام سیاسی ،مناسبات نظام سیاسی با نظام بینالمللی و روابط با کشورها و
جریانهای سیاسی رخ داده است .در این مدت نیز جامعه ایران پیشرفتها و پسرفتهایی را
تجربه کرده و با انواعی از عوامل ناپایدارکننده دست به گریبان بوده است ،و امروزه بنا به نتایج
پیمایشهای ملی ،سطح باالیی از احساس بیثباتی و نااطمینانی نسبت به وضعیت اجتماعی و
اقتصادی و سیاسی در میان گروههای مختلف اجتماعی وجود دارد.
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طی این سده ،جامعه ایران تحت تأثیر انواعی از عوامل داخلی و جهانی دگرگونیهای
بسیاری را در ساحتهای مختلف حیات خود تجربه کرده است و بهفراخور این تجربه با انواعی
از پرسشها و چالشها نیز مواجه بوده است .در فرازهای مختلف تاریخی این یک سده ،جامعه
ایران چه کامیابیها و ناکامیهایی را تجربه کرده است؟ عوامل ناپایدارکننده و ملزومات پایداری
جامعه ایران چه بوده است؟ تحوالت معاصر در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و
سیاسی چه تأثیری بر وضعیت جامعه ایران داشته است و چه چشماندازی برای آینده جامعه
ایران پیشبینی میشود؟
تقریباً از میانه این سده که علم جامعهشناسی هویتی پژوهشی و آکادمیک پیدا کرد تا به
امروز ،مطالعات بسیاری درباره جامعه ایران ،تحوالت ارزشی و نگرشی آن ،تغییرات نهادهای
اجتماعی و چالشها و مسائل آن انجام شده است .انجمن جامعهشناسی ایران بهعنوان یکی از
اجتماعات اصلی جامعهشناسان طی حدود سه دهه فعالیت خود در قالب برگزاری نشستها،
همایشها و انتشارات مجالت علمی -پژوهشی هم تالش داشته نتایج پژوهشها را بازتاب دهد
و هم به تقویت اجتماعات علمی و ارتباطات بین پژوهشگران اجتماعی کمک کند .در این
راستا ،همایش دوساالنه «پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» اهمیت زیادی داشته
است و بهرغم شرایط ویژهای که بهدلیل شیوع کووید 53-با آن مواجهایم ،تالش شد تا پنجمین
دوره همایش نیز در زمان تعیینشده برگزار گردد.
فراخوان اولیه همایش در اوایل آبانماه  5333منتشر شد و سپس بنا به تصمیم هیأتمدیره
انجمن جامعهشناسی تا  52آذرماه تمدید شد .محورهای همایش در بخش اصلی بهشرح زیر
اعالم گردید:
 تحوالت حیات اجتماعی و فرهنگی
 تحوالت خانواده

 تحوالت زندگی شهری و روستایی
 تحوالت جامعهشناخی اقتصاد ایران
 جنبشهای اجتماعی

 حوزه عمومی و نهادهای مدنی
 زنان و عدالت جنسیتی
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 تحوالت نهاد حکمرانی
 نابرابریهای اجتماعی ،فقر و طرد اجتماعی
 تحوالت سیاستگذاری اجتماعی (آموزش ،سالمت ،اشتغال ،مسکن ،تأمین اجتماعی)
 تغیرات محیط زیستی

 رسانهها و ارتباطات اجتماعی
در این دوره از همایش ،هیأتمدیره انجمن جامعهشناسی ایران پس از بررسی تجربههای
حاصل از همایشهای پیشین در فراخوان اعالم کرد که چکیدههای تفصیلی (شامل  266تا
 5666کلمه) به دبیرخانه همایش ارسال شود .در مهلت  26روزه تعیینشده 536 ،چکیده
تفصیلی در محور اصلی همایش و  25چکیده در محور ویژه به دبیرخانه رسید .تمام چکیدهها
توسط دو داور مرتبط با همان حوزه بررسی شد و در صورت نیاز ،چکیده به داور سوم ارسال
شد .در نهایت ،کتاب چکیده همایش حاوی  525چکیدهای است که از سوی داوران و در
صورت لزوم پس از اصالح توسط نویسندگان ،تأیید شدهاند .چکیدههای همایش در قالب 55
نشست تخصصی برنامهریزی شد؛  53نشست در بخش اصلی «پایداری و ناپایداری در جامعه
معاصر ایران» و  2نشست در بخش ویژه «کووید 53-و جامعه ایران».
اولین تجربه انجمن جامعهشناسی ایران در برگزاری همایش بهصورت آنالین ،با فرصتها و
چهبسا نارساییهایی همراه بود .تمام تالش انجمن جامعهشناسی و دستاندرکاران برگزاری
همایش این بوده تا ضمن فراهمکردن فضایی برای ارائه تازهترین یافتههای پژوهشی ،تعامالت
اجتماع علمی جامعهشناسان در دوره شیوع کووید 53-نیز روند اعتالیی خود را طی کند .امید
است که در این راستا گامی برداشته باشیم.
رضا امیدی
دبیر علمی همایش
اسفندماه 9211

بـخـش اول:
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بررسی جامعهشناختی الگوهای ازدواج در خانوادههای طلبه به مثابه
موضوع تعارض نسلی
منصوره اعظم آزاده ،9مریم قاضی نژاد ،3مهدی اعتمادی فرد ،2زهرا موحدی ساوجی
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تاریخ ایران پر است از حوادث و تغییرات اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی مختلف که یکی از
بزرگترینِ این وقایع را انقالب سال  25میتوان دانست که در جایگاه نهاد روحانیت و مناسبات
فرهنگی و سیاسی آن با متن قدرت ،تأثیرات عمیقی داشته است .پس از آن تجربههای تاریخی
مهم و اثرگذاری چون جنگ و سپس تغییرات ناشی از نوسازی و مدرنیزاسیون ،تغییر در
نظامهای ارزشی و باورها و موقعیت گذار ایران نسبت به سنت و مدرنیته را رقم زده است .به
عبارت دیگر ،مدرنیته پارادایمهای معرفتی نسل گذشته را تغییر داده و این موضوع ،شرایط
جدیدی را در ایران به لحاظ چالشهایی میان دو نسل رقم زده است (ساروخانی.)56 :5322 ،
مطالعات نشان میدهد جوامعی که در مرحله شکوفایی اقتصادی قرار دارند ،جوامعی که
تخصصیشدن و تمایزیافتگی در نقشها و نهادها به دنبال توسعه اجتماعی در آنها رقم خورده
است و جوامعی که در معرض تغییرات فرهنگی شدید مثل انقالب بودهاند در معرض رویارویی
با شکاف نسل ها هستند .این موقعیت سوم ،در واقع موقعیتی است که ایران مبتال به آن است
(معیدفر.)52 :5323 ،
افزایش جمعیت ایران در دهههای اخیر و رشد جمعیت جوان که جمعیتشناسان از آن با
عنوان تورم جوانی یاد میکنند ،مزید بر علت شده و روابط بیننسلی را تحت تأثیرات عمیقی قرار
داده است .این پدیده ،نیاز به مطالعه نسل جوان بهعنوان بخش مهم و کثیری از جمعیت را ایجاب
میکند .جمعیت جوان رشدیافته از ابعاد متعدد و مختلفی مسائل اجتماعی را از خود متأثر میکند.
روابط بیننسلی یکی از آن مسائل است .افزایش جمعیت جوان از یکسو و پیشرفت
تکنولوژیهای ارتباطی از سوی دیگر ،جوانان را به گروه اجتماعی جداگانهای تبدیل کرده است که
نیازها و مسائل خاص خود را دارند (کاظمیپور )5 :5322 ،و امروزه یکی از فعالترین شکافهای
اجتماعی در دوران معاصر مربوط به شکاف نسلهاست (توکل.)32 :5322 ،
 .5دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
 .5دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
 .3دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
 .2کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا؛ z.movahedi.s@gmail.com

  11پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

پدیده اختالفنسلی به صورتهای مختلفی میتواند ظهور و بروز پیدا کند ،گاهی
تفاوتهایی اندک در هنجارها یا در نگرشهای دو نسل بروز میکند که میتوان گفت در همه
جوامع و زمانها وجود داشته است ،ولی گاهی اختالف موجود میان دو نسل به گونهای است
که تجربه تعامل نسل جدید نوجوان و جوان و والدین یا نسل بالغ چالش ،تعارض یا تنش غالب
است و احساس نارضایتی پنهان و آشکار از جانب هر دو نسل بهکرات شنیده میشود.
نسلهایی که ناتوان از درک انتظارات یکدیگراند و مفاهمه الزم در روابط ایشان صورت
نمیگیرد .این تعارضات در طیفی از کم تا شدید قابل چینش و ترتیبدهی است .اندیشمندان
نسل بر اساس شدت و ضعف تعارضات ،مفاهیم مختلفی را وضع و اطالق کردهاند.
پس از انقالب سال  5325سیاست هایی مبنی بر افزایش تعداد حوزههای علمیه و به تبع
آن ،پرورش بیشتر تعداد طالب دنبال شد که به جمعیت جامعه طالب وسعت بخشید و بر
اهمیت پرداختن به مسائل این قشر به عنوان بخش مهم و قابل توجهی از جامعه افزود .از این
رو قصد داریم در این تحقیق به پدیده تعارضات میان دو نسل والدین و دختران در
خانواده های طلبه بپردازیم.
این پژوهش در صدد پاسخ به سواالت زیر میباشد:
 .5الگوی انتخاب همسر از نگاه والدین طلبه و از نگاه فرزندان چه تفاوتهایی باهم دارد؟
 .5بستر شکلگیری تعارضات ناشی از الگوهای متفاوت ازدواج چیست؟
 .3استراتژیهای فرزندان در مواجهه با موقعیت تعارضآمیز شامل چه سنخهایی میشود؟
برای ارائه توصیف دقیق و عمیق از مسائل نسلی خانوادههای طالب ،رویکرد کیفی و روش
نظریه زمینهای مناسب بهنظر رسید .رویکرد کیفی ،سنت روششناختی تحقیق پیشرو است .از
آنرو که میدان مورد بررسی ،زیست جهان خانوادههای طلبه است و ما بهدنبال فهم معانی ذهنی
و تفسیر فرزندان طلبه از آن هستیم .آنچه از آن تحت عنوان «زیّ طلبگی» یاد میشود ،خرده
فرهنگی است که برای شناخت آن به طور عام و شناخت مسائل درون خانوادگی خانوادههای
دارای این سبک زندگی به طور خاص ،بهترین گزینه ،اتکا به روایتهای بازیگران میدان و
نزدیکی هرچه بیشتر به آن برای دستیابی به فهم عمیقتر است.
نمونهگیری نظری ،الگوی گزینش نمونههای تحقیقاتی است که موضوعی ناشناخته و
دستنخورده را هدف مطالعه قرار میدهند .از اینرو نمونهگیری نظری به عنوان شیوه انتخاب
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نمونههای تحقیق است .دادههای تحقیق از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختیافته از فرزندان
(متولدین سال )5326-5336که حداقل یکی از والدین آنها سابقه طلبگی داشتهاند ،جمعآوری
شده است.
نظریه زمینهای بهدلیل دادهمحور بودن بیشتر به واقعیت نزدیک است و فهم و بصیرت
محقق را تقویت میکند( .استراوس و کربین )32 :5332 ،از این جهت بنظر میرسد این روش
بیشترین امکانات را برای تحقیق در الگوهای کنشگری ،سبک زندگی و تعارضات بیننسلی که
موضوعی نیازمند تفهم و دستیابی به دانش کنشگران است فراهم میکند .از این رو این روش
بهعنوان تکنیک تقلیل و تحلیل دادههای تحقیق انتخاب شد.
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مطالعه تطبیقی وضعیت توسعه جوانان با نگاهی بر تنوع ملی
سیاستگذاریها
شیرین احمدنیا

9

در حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر از جمعیت جهان را جوانان (افراد واقع در سنین 52
تا  36ساله) تشکیل می دهند که نزدیک به  36درصد از ایشان در کشورهای درحال توسعه یا
کمتر توسعهیافته زندگی میکنند .کمیت و کیفیت زندگی جوانان در پنج حیطه آموزش،
سالمت ،اشتغال ،مشارکت شهروندی و مشارکت سیاسی در قالب معرفهای چندگانهای در
گزارش جهانی «شاخص توسعه جوانان» مورد ارزیابی مستمر قرار میگیرد و بر حسب
دستاوردهای بیشتر یا کمتر هر یک از ملل در خصوص معیارهای موردنظر ،رتبهبندی از
وضعیت کشورها صورت

میگیرد.

بدیهی است که جوانان در کشورهای مختلف جهان ،شرایط بسیار متفاوتی را تجربه میکنند
و سیاستهایی که برای بهبود شرایط جوانان ،مدنظر سیاستگذاران در هر کشوری قرار گرفته
نیز به همین نسبت ،تنوع یافته است .این تنوع چه نسبتی با عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
در این جوامع پیدا میکند؟ سوالی است که در این مطالعه دنبال شده است.
نگارنده ،ابتدا به ارائه توصیف و تحلیلی از شاخصهای وضعیت و شرایط جوانان در ایران
و منتخبی از کشورها که دسترسی به اطالعات آنها در منابع و گزارشهای ملی و بین المللی
وجود داشته ،پرداخته است .در کنار مرور تطبیقی شاخصها ،گزیدهای از راهبردها و
سیاستهایی که از جانب نهادها و سازمانهای بین المللی نظیر یونسکو به عنوان راهبردها و
سیاستهای معطوف به بهبود شرایط زندگی جوانان طراحی ،تدوین و توصیه شده و همچنین،
سیاستهای اتخاذ شده در منتخبی از کشورها با تمرکز و تحلیل محتوایی عمیقتری ارائه و
مورد تحلیل قرار داده

است.

 .5دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی؛ ahmadnia@atu.ac.ir
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این مطالعه با روش مرور اسنادی ،تحلیل آمارها ،شاخصهای کمی و تجزیه و تحلیل کیفی
گزارشهای ملی و بین المللی و با بهرهگیری از کتب ،مقاالت ،منابع منتشره و سایتهای
اینترنتی به انجام رسیده

است.

رتبه ایران از نظر وضعیت توسعه جوانان 32 ،از میان  523کشور مورد بررسی است ،در
حالی که ده کشور در ردههای نخست در گزارش جهانی سال  5653عبارتاند از :آلمان،
دانمارک ،استرالیا ،سوییس ،انگلستان ،هلند ،اتریش ،لوکزامبورگ ،پرتغال و ژاپن که در عین
حال ،اغلب به عنوان کشورهایی شناخته میشوند که مقصد مهاجرت تحصیلی بسیاری از
جوانان از کشورهای در حال توسعه قرار میگیرند .از میان کشورهای منطقه و همسایه ایران ،در
کشورهایی چون ترکیه ،کویت و قطر ،وضعیت شاخص توسعه جوانان ،حکایت از شرایط
مناسبتری دارد ،در عین حال ،شرایط جوانان در کشورهای آذربایجان ،هند ،عراق ،پاکستان و
افغانستان در مقایسه با ایران ،وضعیت نامطلوبتری را نشان میدهد .در نهایت ،دور از انتظار
نیست که برخی از کشورهایی که در پایینترین رتبهها قرار گرفتهاند ،شامل کشورهایی مانند
زامبیا ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،مالی ،چاد و نیجریه میباشند .البته هنگامی که کشورها بر
حسب هر یک از حیطههای مورد بررسی ،جداگانه رتبهبندی میشوند ،متوجه تفاوتهای
فاحشی در ردهبندیهای کلی میشویم ،نظیر این که هر چند آلمان ،رتبه اول جهانی در مورد
وضعیت توسعه جوانان را به خود اختصاص داده است اما از منظر آموزش و سالمت جوانان،
رتبهاش به ترتیب به هشت و بیست و هشت ،افت پیدا میکند و از نظر مشارکت شهروندی نیز
به رده سی و هفتم سقوط میکند و کشورهای دیگری هستند که رتبههای باالتر را به خود
اختصاص

میدهند.

با مرور شاخصهای کمی در خصوص ملل منتخب و شناسایی جایگاهشان در سطح جهانی و
تحلیل محتوای سیاستهای معطوف به جوانان در آنها ،در عین وجود عناصر و مؤلفههای مشترک
نظیر تأکید بر تأمین امکانات آموزشی بیشتر ،فرصتهای اشتغال و جلب مشارکت بیشتر جوانان در
حیات اجتماعی فرهنگی جوامع که در ایران نیز در دستورکار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته
است ،برخی تفاوتهای محتوایی نیز در شناسایی و ترکیببندی اولویتهای سیاستگذاری،
برنامهها و اقدامات عملی پیشبینی شده آنها (در جهت بهبود شرایط رفاهی و ارتقای کیفیت
زندگی جوانان) نمایان شد ـ نظیر سیاست تأکید بر توسعه فعالیتهای داوطلبانه جوانان در مورد
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کشورهایی نظیر نروژ یا فنالند یا سیاست ایجاد فرصت ویژه برای جوانان ساکن در روستاها و
مناطق دور از مرکز در فهرست سیاستهای مورد توجه در کشور کرواسی یا سیاست تشویق و
ترغیب جوانان برای تشکیل خانواده به شکل سنتی و مسئولیتپذیری بیشتر ایشان در زمینه
فرزندپروری در کشور بالروس ـ که کمابیش حکایت از نوعی هماهنگی میان سطح توسعهیافتگی
اقتصادی اجتماعی و به ویژه فرهنگی آن کشورها و اولویتهای مربوطه در زمینه سیاستهای
بهبود شرایط زندگی و رفاهی جوانان در آن کشورها دارد .مسئوالن و برنامهریزان در کشورهای
مختلف مورد بررسی ،به منظور پاسخگویی به مشکالت ،انتظارات و نیازهای جوانان نقطههای
آغازین و چشم اندازهای متفاوتی برای تدارک آیندهای بهتر برای نسل نو دارند که گذشته از
عوامل اقتصادی به شدت از عوامل فرهنگی و ایدئولوژیک تأثیر پذیرفته است.
واژگان کلیدی :سیاستگذاری ،جوانان ،شاخص توسعه جوانان ،ایران ،مطالعه تطبیقی
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نحوه بازنمایی سبک زندگی اسالمی -ایرانی (خانواده محوری) در برنامه مل
ترمی و مهرهنکین ( شبکه استانی سیستان و بلوچستان)
سید عباس اسدی ملهخان ،9معصومه بیات ،3محمود بهشتی  ،2سعد مجاهد

4

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دو برنامه «ملترمی و مهرهنکین» صداوسیمای مرکز سیستان و
بلوچستان به لحاظ معرفی سبک زندگی اسالمی – ایرانی (خانواده محوری) و با رویکرد
توصیفی و اکتشافی انجام شد« .ملترمی» برنامهای با گویش سیستانی با هدف احیا و ترویج
سنتهای فراموش شده ،فرهنگ و آداب و رسوم مردم منطقه سیستان در چارچوب خانواده در
شبکه هامون مرکز صداوسیمای سیستان و بلوچستان پخش میشود .در این برنامه به موضوعات
علمی ،پزشکی ،اجتماعی ،فرهنگی ،روانشناسی ،حقوقی و  ...پرداخته میشود و زمان پخش آن
روزهای فرد هر هفته ساعت  52:52است.
در حالی که برنامه «مهرهنکین» به گویش بلوچی در روزهای زوج هر هفته ساعت
52:56جهت مخاطبان بلوچ زبان با هدف احیا و ترویج سنتهای فراموش شده به فرهنگ ،آداب
و رسوم مردم منطقه درچارچوب خانواده از شبکه استانی هامون پخش میشود .آیتمهای
مختلف برنامه مهرهنکین شامل :گزارشهایی به منظور معرفی چهرههای برتر ،کارآفرینان و زنان
موفق ،استفاده از کارشناسان مختلف در خصوص موضوعاتی مانند روانشناسی ،پزشکی ،حقوقی
و  ، ...آشپزی منطقه بلوچستان ،آموزش خیاطی و سوزندوزی و صنایع دستی بلوچستان ،تغذیه
و سالمت ،مطالب علمی مختص خانواده ،نقش خانواده در توانمندیهای کشاورزی بلوچستان،
گزارش آداب و رسوم منطقه در قالب خانواده ،سرودهای بلوچی ،نوع زندگی خانوادههای بلوچ
در شهرها و روستاها ،مراسم خاص قوم بلوچ در خواستگاری ،ازدواج و  ...است.
جامعه آماری کلیه برنامههای پخششده طی سه ماه تیر ،مرداد و آبان ( 5332به دلیل
مناسبتی بودن برنامه ها در مهر و شهریور جامعه آماری چنین انتخاب شد) از شبکه استانی
 .5کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی؛ A.asadi_22@yahoo.com

 .5دکتری جمعیتشناسی
 .3کارشناسی ارشد علوم ارتباطات از دانشکده صداوسیما
 .2کارشناس ارشد علوم ارتباطات
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سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفته است .در پژوهش پیشرو با استفاده از پرسشنامه
معکوس و روش تحلیلمحتوا به گردآوری دادهها پرداخته و دادههای پژوهش از طریق
تکنیکهای آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی و محاسبات درصدی و آمار استنباطی نظیر
آزمون سنجش رابطهای کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در این پژوهش55 ،
برنامه با بیش از  2هزار و  266دقیقه  ،به عبارتی 362آیتم مرتبط با سبک زندگی مورد مطالعه
قرار گرفته است.
براساس یافتهها در مورد نمایش سبک زندگی؛  23/2درصد سُنتی 53/2 ،درصد ترکیبی
(مدرن و سنتی باهم) و  53/5درصد سبک مدرن را بهطورکلی به نمایش گذاشتهاند .پس میتوان
گفت :سبک زندگی سنتی در دو برنامه مهرهنگین و ملترمی شبکه استانی سیستان و بلوچستان
برجستگی بیشتری داشته است .هرچند بازنمایی نمایش سبک زندگی سُنتی در برنامه مهرهنگین
مربوط به مناطق بلوچی استان سیستان و بلوچستان به مراتب با  25/3درصد بیشتر از برنامه
ملترمی مربوط به سیستانیهای این استان با  26/2درصد مورد توجه بوده و مورد بازنمایی قرار
گرفته است .از اینرو نتایج نشان میدهد که در واقع ،برنامه ملترمی مربوط به قومیت
سیستانیهای استان به مراتب بیشتر در معرض رسانه در بازنمایی سبک زندگی مدرن قرار دارند.
این سبک از زندگی که به آسیب به خانوادهمحوری و تحرکات جمعیتی آن منجر میشود ،عمالً
در قالب تمهایی همچون عدم توجه به ازدواج ،برجسته کردن نمادهای زندگی مدرن به مانند
فرزندان کمتر ،توجه به اِلمانهای مدرن که اتفاقاً به تنهایی اشخاص و انزوایی آنها از هیاهوی
فرزند نیز منجر میشود ،بیشتر مورد بازنمایی این برنامه بوده است .به طوری که بازنمایی
مؤلفههای مختلف زندگی مدرن در برنامه ملترمی (مربوط به سیستانیهای استان) با اختالف
حدود  55درصدی بیشتر از برنامه مهرهنکین مورد بازنمایی قرار گرفته است .بازنمایی مثبت از
رویکرد تقویت بنیانهای خانواده ،همچون تأکید بر فرزندآوری ،خانواده پرجمعیت و ازدواج
آسان ،تقویت ارزشهای دینی ،توجه ویژه به سیره شهدا و پیامبران و بزرگان دین ،مورد تأکید
قرار دادن ابعاد اقتصادی سبک زندگی (اقتصاد مقاومتی ،مدیریت جهادی و  )...و شاخصهای
انقالبی مدنظر در سبک زندگی ایرانی -اسالمی به مراتب از سوی برنامه مهرهنکین مورد توجه
قرار گرفته است در حالی که بازنمایی الگوهای رفتاری مدرن در برنامه ملترمی در قالب
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مدیریت بدن ،سبک آشپزی مدرن ،خانواده کم جمعیت ،مصارف فرهنگی مدرن ،استفاده از
واژگان التین و تغییر در بنیانهای خانواده به مراتب بیشتر بوده است.
واژگان کلیدی :بازنمایی ،خانواده ،سبک زندگی اسالمی -ایرانی ،منظومه فکری رهبر معظم
انقالب ،سبک زندگی مدرن و سنتی
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کودکان کار و تحصیل مدرسهزداییشده؛
مطالعه جامعهشناختی مدرسه کودکان کار صبح رویش
علیرضا اسکندرینژاد

9

چند دهه است که مسأله کار کودکی و کودکان کار به یکی از مسائل اصلی جامعه ایرانی بدل
شده است .پژوهشگران بسیاری از جنبههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،جغرافیایی و
غیره به موضوع کودکان کار پرداختهاند اما یکی از مسائلی که در خالل این پژوهشهای فراوان
به آن توجه اندکی شده است ،مسأله آموزش و تحصیل کودکان کار است .این پژوهش در نظر
دارد تا با مطالعه جامعهشناختی یکی از سازمانهای ارائهدهنده آموزش به کودکان کار ،کیفیت
آموزش و تحصیل کودکان کار منطقه دروازه غار را بسنجد .به باور بسیاری ،یکی از مهمترین
راههای اجتماعیشدن مجدد گروههای جمعیتی ،آموزش آنهاست ،بنابراین به نظر میرسد که
مطالعه کودکان کار از منظر کیفیت و نحوه آموزشی که میبینند ،اهمیت بسیار زیادی در عرصه
سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی دارد .ازاینرو ،مطالعه حاضر از منظر جامعهشناسی آموزش
و پرورش به مسأله کودکان کار ورود پیدا میکند.
یکی از نظریهپردازان برجسته جامعهشناسی آموزش و پرورش ،ایوان ایلیچ است .او در دهه
 56میالدی مجموعهای از اندیشهها را بسط داد که بعدها تحت عنوان رویکرد انتقادی در
آموزش و پرورش شناخته شد .یکی از تأثیرگذارترین آثار او ،کتاب «مدرسهزدایی از جامعه»
است که در سال  5355منتشر شده است .ایلیچ در این کتاب ،مؤلفههایی را برای گذار از مدرسه
و تحصیل مدرسهزده ارائه میکند .به باور او ،جوامع صرفاً با گذار از فرم مدرسه میتوانند دانش
واقعی و انتقادی را به نسلهای جدید منتقل کنند .او عناصر مختلفی را مطرح میکند که به باور
او مدارس آنها را نهادینه کردهاند؛ عناصری مانند نمره بهعنوان سنجه دانش ،قدسیبودن معلم و
مدرسه ،طبقاتیبودن آموزش و غیره.
مطالعه حاضر بنا دارد تا با تکیه بر روش اسنادی ،یکی از مؤسسات ارائهدهنده خدمات
آموزشی به کودکان کار منطقه دروازه غار تهران را مورد بررسی قرار دهد .در این مطالعه که با
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه تهران؛ aenezhad@gmail.com
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رهیافت تفسیری انجام میشود ،مفاهیم حساسی که از نظریه ایوان ایلیچ استخراج شده است،
مورد نظر قرار میگیرد ،مفاهیمی نظیر اهمیت مدرسه به نمره بهمثابه ابزار سنجش علم ،جایگاه
معلم و دانشآموزان در سلسله مراتب مدرسه ،توجه مدرسه به آموزش غیررسمی ،توجه مدرسه
به شبکه های یادگیری و یادگیری از پایین به باال .تالش شده است تا با بررسی و تفسیر اسناد
مرتبط با آموزش این مؤسسه ،نکات فوق مورد مداقه و بررسی قرار بگیرند.
با مطالعه اسناد آموزشی به این نتیجه رسیدیم که از نظر تأکید بر نمره بهمثابه یگانه ابزار
سنجش دانش یا حتی بهمثابه یکی از مهمترین سنجهها و ابزارها برای ارزیابی دانشافزایی
دانشآموزان ،مؤسسه صبح رویش موضعگیری مشخصی دارد و بر ابزارهای غیررسمی سنجش
و اندازهگیری دانشافزایی دانشآموزان تأکید بیشتری دارد تا بر نظام نمرهدهی .این نکته
نشاندهنده فاصله گذاری این مؤسسه میان خود و جریان اصلی آموزش و پرورش در ایران
است .بهرغم این نکته که کالسهای این مؤسسه ،تحت نظر وزارت آموزش و پرورش است اما
تأکیدی که سایر مدارس بر نظام نمرهدهی دارند در این مدرسه مشاهده نمیشود و دانشآموزان
این مؤسسه ،نسبت به عموم دانشآموزان ،دلمشغولی کمتری نسبت به اخذ نمرات باال دارند و
نمره باال برای آنها یگانه نماد سواد بیشتر نیست .از منظر قدسیبودن جایگاه معلم و مدرسه برای
دانشآموزان نیز باید گفت که مطالعه اسناد ،نشاندهنده این نکته است که دانشآموزان این
مؤسسه بیش از آنکه مدرسه را یک جایگاه بیرونی و یک نهاد انضباطی -تنبیهی بدانند ،آن را
جوالنگاهی برای تخلیه هیجانات مثبت و منفیشان میدانند و برای فعالیت آزادانه در آن ،در
نسبت با مدارس جریان اصلی ،احساس خطر بسیار کمتری میکنند .در این مؤسسه ،کادر
آموزشی نه در طول دانشآموزان که در عرض آنها جای میگیرند و نگاه دانشآموزان به آنها
توأم با ترس نیست .کادر آموزشی این مؤسسه برخالف جریان اصلی آموزش و پرورش در
ایران به گفتمان «معلم مقدس» و «مدرسه مقدس» بال و پر نمیدهد و معلم و مدرسه را تا عرش
باال نمیبرد .ازاینروست که دانشآموزان این مؤسسه آموزشی آن را نه بهمثابه ابژهای تنظیمگر و
بیرونی که بهمثابه امری دلپذیر و درونی درک میکنند و مشارکت و حضور آنها در آن ،حضوری
اجباری و از روی بیمیلی نیست .یکی دیگر از نکاتی که برای یک جامعه مدرسهزداییشده
اهمیت فراونی دارد ،توجه نظام آموزشی به آموزش غیررسمی و خارج از برنامه درسی آشکار و
پنهان است .از این نظر نیز می توان استدالل کرد که مؤسسه آموزشی مورد بررسی ،توجه بسیار
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زیادی به برنامههای آموزشی غیررسمی و غیردرسی (در معنای رایج آن) دارد .بهعنوان مثال ،در
این مؤسسه آموزشی عالوه بر دروسی که آموزش و پرورش آموزش آنها را حکم کرده است،
مهارتهایی نظیر دستورزی ،آموزشهای بهداشتی ،آموزشهای مرتبط با زندگی و غیره به
دانشآموزان ارائه میشود ،آموزشهایی که البته از قالب نظم رایج درسی در ایران ،خارج است.
در نتیجه این موارد است که آموزش و پداگوژی در این نهاد ،نه یک آموزش رسمی از باال به
پایین که آموزشی مشارکتی و از پایین به باالست .تأکید این مؤسسه آموزشی بر بسیج همگانی و
آموزش همه توسط همه است.
میتوان گفت که مؤسسه آموزشی مورد بررسی ،گامی را به سوی آموزش مدرسهزداییشده
برداشته است .با این حال باید توجه داشت که یک نظام آموزشی سراسر مدرسهزداییشده ،دیگر
در مکان ازپیشتعیینشده و مشخصِ جغرافیایی -فیزیکی تحت عنوان مدرسه اتفاق نمیافتد و
سراسر جامعه و نهادهای عمومی آن به مکانی برای آموزش و تحصیل تمامی دانشآموزان ،از
همه گروههای سنی ،قومی ،دینی و فرهنگی تبدیل میشوند .بهرغم این نکته میتوان ادعا کرد
که الگوی آموزشی مؤسساتی نظیر صبح رویش می توانند به نظام آموزشی برای گذار به آموزش
مدرسهزداییشده کمک کنند و تحصیل را از حالت غیرانتقادی و رسمی خارج کنند.
واژگان کلیدی :کودکان کار ،جامعهشناسی آموزش و پرورش ،مدرسهزدایی از جامعه ،ایوان
ایلیچ ،آموزش انتقادی ،تحول نظام آموزشی
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کودکان آسیب دیده؛ نتایج تمام شماری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در
محالت حاشیهنشین کالک نو و خلج آباد شهر کرج
3

علی اصغر اسماعیل زاده ،9امیررضا فرشچین  ،الهام عرب
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با رشد و توسعه جوامع در بستر شهرها و مناطق در سراسر دنیا ،نیاز به بهرهگیری از برنامهریزی
در ابعاد مختلف در چارچوبی جامع ،ضرورت مضاعف و انکارناپذیر میشود .در کشور طی
دهههای گذشته با توجه به وقایع مختلف در سطح ملی همچون جنگ و زلزله ،اثرات متفاوت بر
ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی شهرها گذاشته است .اندیشمندان و مسئوالن ،طی این
سالها ،طرحها و برنامههای مختلف و متنوعی را جهت بهبود وضعیت اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی تهیه و با ضعف و قوتهای متفاوت در پهنههای جغرافیایی
کشور اجرا نمودهاند .با توجه به تحوالت سریع در سطوح مختلف بین المللی ،ملی و استانی،
برخی برنامهها و سیاستها به دالیل متعدد اثر مطلوب در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور
نداشته است .نگاه سادهانگارانه و تقلیلگرایانه برای مدیریت مسائل اجتماعی کشور ،باعث عدم
برنامهریزی و کاربست صحیح جهت پیشگیری از رشد آسیبهای اجتماعی در شهرها و
سکونتگاه های پیرامونی آنها شده است ،این معضل عظیم در نتیجه چارچوب اندیشهای ناقص
و سطحی طی چند دهه بوده است که موجب در حاشیه قرارگرفتن حوزه اجتماعی به نسبت
حوزههای فنی و اقتصادی شده است .در این راستا «توسعه اجتماعات محلی» به عنوان یکی از
رویکردهای پذیرفتهشده سازمانهای بینالمللی و ملی و رویکرد مداخله در بافتهای اجتماعی
و کالبدی محالت هدف توسعه اجتماعی کشور مورد توجه قرار گرفت ،بنابراین به منظور بهره-
مندی از توان و ظرفیت بخش خصوصی در رشد و توسعه مناطق کمتر توسعهیافته ،دفاتر
تسهیلگری و توسعه محلی در  56استان کشور از سال  5333-35توسط وزارت کشور راهاندازی
شدند و با توجه به اهمیت نقش تسهیلگری در محالت حاشیه نشین ،در سال  5335-32در فاز
دوم گسترش دفاتر 55 ،استان دیگر به این مجموعه اضافه شدند .این دفاتر با هدف بهبود
 .5عضو هیأت علمی و مدیر گروه آسیبشناسی اجتماعی جهاد دانشگاهی البرز ؛
a.esmaelzadeh@gmail.com

 .5عضو هیأت علمی و مدیر گروه برنامهریزی و توسعه شهری جهاد دانشگاهی البرز
 .3کارشناس ارشد جامعهشناسی و کارشناس اجتماعی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی
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شاخصهای توسعه همهجانبه و پایدار در راستای توانمندسازی اقتصادی ،اجتماعی و محیطی
جامعه محلی تشکیل شدند .یافتههای حاضر ،حاصل همین تمامشماری کارشناسان دفتر
تسهیلگری و توسعه محلی محالت کالک نو و خلجآباد میباشد.
کودکان آسیبدیده ،طیف وسیعی از کودکان را در بر میگیرند که زیر  52سال سن دارند و
عالوه بر اینکه به نیازهای آنها توجهی نمیشود به گونهای نیز مورد آسیب جسمی ،روانی،
سوءاستفاده جنسی یا بهرهکشی و بزهکاری قرار گرفتهاند .کودکان مذکور گاه ممکن است در
درون خانواده و یا در جامعه مورد این نوع آسیبها قرار گیرند .وجود این دسته از کودکان در
خانواده ،محله و یا جامعه و عدم رسیدگی به وضعیت آنان و بهبود آن ،عالوه بر اینکه آینده آنان
را تهدید میکند بلکه حضور آنان در محله و جامعه و عدم بهبود وضعیت آنان خود میتواند
باعث به وجود آمدن برخی از آسیبهای فرهنگی ،اجتماعی برای محل زندگی آنان باشد .در
این پژوهش کودکان آسیبدیده را با استفاده از شاخصهای کودکان کار ،کودکان خیابانی،
ازدواج کودکان زیر  52سال و بزهکاری کودکان (خرید و فروش مواد مخدر ،سرقت و روابط
نامشروع) سنجیدهایم.
فرآیند کلی برنامهریزی اقدامات توسعهای شامل گردآوری ،تدوین ،تحلیل ،پایدارسازی و
پیادهسازی مشارکتی بر اساس شبکه داراییهای انسانی و فیزیکی جامعه محلی و ظرفیتها و
مأموریت دستگاههای خدماترسانی با توجه به شاخصهای توسعه پایدار میباشد .در این مسیر
در جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار ،روشهای مختلف همسو در جهت جمعآوری
اطالعات ،پردازش ،تحلیل و دستیابی به مداخله در سطوح مختلف بهرهگیری شده است.
طراحی ،مطالعه و پیادهسازی جهت اجرای برنامههای مشارکتگرا در محالت هدف با دو
رویکرد تسهیلگری و برنامهریزی انجام میشود .شیوههای مرسوم و رایج حل مسائل و
مشکالت در بسیاری از محدودههای محروم و ناکارآمد در دنیا بر اساس روش تسهیلگری به
صورت کیفی انجام میگیرد .در این برنامه برای تحلیل دادهها و اطالعات از روش ترکیبی (کمی
و کیفی) متناسب با موضوع استفاده شده است .مهمترین ویژگی روشی این برنامه ،ترکیب دو
جریان متفاوت و البته مکمل شامل «تسهیلگری» و «برنامهریزی مشارکتی» است .با توجه به
استفاده از روش تمامشماری ،جمعیتی بالغ بر  3252نفر سرشماری و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
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با توجه به محدوده عملیاتی محله که تمامشماری در آن صورت گرفته است ،جمعیت محله
 5522نفر است .از این تعداد 2656 ،نفر مرد و  3552نفر زن هستند و بنابراین نسبت جنسی
محله  563152محاسبه میشود .جنسیت  3135درصد سرپرستان خانوار ،زن بودهاند .تنها 56
درصد در حد «خیلی زیاد» از زندگی خود راضی بودهاند .یافتههای مربوط به کودکان آسیبدیده
نشان داد که  55156درصد خانوارها «اصالً» دارای کودک آسیبدیده نبودند 53132 ،درصد در
حد «خیلی کم» 3125 ،درصد در حد «متوسط» 5133 ،درصد در زیاد و  5درصد هم در حد
«خیلی زیاد».
واژگان کلیدی :دفتر تسهیلگری و توسعه محلی ،خانواده ،کودکان آسیبدیده ،کودکان کار،
کالک و خلج آباد
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تعارضهای میاننسلی ازدواج خویشاوندی در جامعه ایران؛
با تأکید بر استان گلستان
1

علی اصغر اصغری  ،زهراتقی زاده

2

استحکام و پایداری نسبی ازدواج خویشاوندی در دهههای پیشین ،لزوم مطالعه ویژگیها و روند
تغییرات این الگوی رایج ازدواج در ایران را آشکار میسازد .مطالعه حاضر بـر اسـاس دادههـای
طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی ـ اقتصادی خانوار صـورت گرفتـه اسـت کـه در سـال
 5332توسط مرکز آمار ایران انجـام گرفتـه و پاسـخگویـانی از سـطح اسـتان گلسـتان را شـامل
میگردد .روش تحقیق مورد استفاده « ،تحلیل ثانویه »3دادههای طـرح یـادشـده مـیباشـد .ایـن
پژوهش در چارچوب دادههای موجود ،الگوی رفتـاری نسـل دوم بـا توجـه بـه الگـوی ازدواج
خویشاوندی فرزندان ازدواجکرده و الگوی نگرشی آنان با توجه به نگرش فرزندان ازدواجنکرده
این خانوارها نسبت به ازدواج خویشاوندی مورد بررسی قرار میدهد .واحد تحلیل ،فرد است و
جامعه آماری نیز با توجه به در دسترسبودن دادههای از پیش گردآوری شده ،انتخاب گردیده و
دو گروه زیر را شامل میشود:
 )5فرزندان ازدواجکرده خانوار 252 :نفر شامل  526فرزند دختر و  552فرزند پسر.
 )5فرزندان هرگز ازدواجنکرده خانوار :از میان این فرزندان ،در صورت امکـان ،یـک فرزنـد
دختر و یک فرزند پسر انتخاب شدهاند و چنانچه خانواری تعداد بیشتری فرزنـد هرگـز ازدواج
نکرده در سنین یادشده داشته است ،بزرگترین آنان انتخاب شدهاند .این جامعه 3332 ،نفر را در
بر میگیرد که  5253فرزند دختر و  5255فرزند پسر را شامل میگردد.
در بررســی الگــوی ازدواج خویشــاوندی فرزنــدان ازدواجکــرده ،متغیــر وابســته ،ازدواج
خویشاوندی میباشد که به ازدواج با یکی از خویشاوندان اشاره داشته و در سه طبقه ازدواج بـا
خویشاوند نزدیک ،ازدواج با سایر خویشاوندان و ازدواج با غیرخویشاوند سنجیده مـیشـود .در
بررسی الگوی نگرشی فرزندان هرگز ازدواجنکرده در مورد ازدواج خویشاوندی ،متغیر وابسـته،

.5مدرس دانشگاه فرهنگیان استان گلستان؛ aliasghar.asghari@gmail.com

 .5دانشآموخته روانشناسی و مدرس دانشگاه بجنورد
3. Secondary Analysis
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نگرش آنان نسبت به ازدواج با خویشاوند نزدیک میباشد که با گزینه «آیا ازدواج با خویشـاوند
نزدیک را درست میدانید؟» مشخص گردیده و دارای سه ارزش بلی ،نه و نمیدانم است.
توصیف و تحلیل دادهها در مطالعه حاضر با استفاده از نرم افزار  spssانجام شده است .پـس
از انتخاب جامعه آماری ،در بخش مربوط به ارزیابی چگـونگی توزیـع ازدواج خویشـاوندی در
میان فرزندان ازدواجکرده خانوارها و نحوه تأثیرپذیری الگوی همسرگزینی آنان از الگوی ازدواج
والدین و سایر ویژگیهای ایشان ،پس از استفاده از تحلیل یک متغیره برای توصیف ویژگیهای
آنان ،از تحلیل دو متغیره استفاده نمودهایم ،سپس با استفاده از تحلیل یـک متغیـره ،ویژگـیهـای
فرزندان  52ـ  53ساله هرگز ازدواجنکرده خانوارها توصیف گردیده و بـا اسـتفاده از تحلیـل دو
متغیره ،روابط بین متغیر نگرش آنان نسبت به ازدواج خویشاوندی و متغیرهای مربوط به الگـوی
همسرگزینی والدین و سایر ویژگیهای این افراد ،تحلیل گردیده است .در پایـان ،بـا اسـتفاده از
روش رگرسیون لوجستیک ،تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر الگوی نگرشـی فرزنـدان دختـر و
پسر بررسی گردیده است.
یافتهها نشان داد که بهرغم افزایش برخورداری از زمینه شهری و تحصیالت بـاالتر در میـان
نسل دوم ،میزان ازدواج خویشاوندی در میان آنان نه تنها کاهش نیافته ،بلکه افزایش انـدکی نیـز
داشته است ،بهطوری که میزان  25درصدی ازدواج خویشاوندی والـدین در مـورد فرزنـدان بـه
بیش از  22درصد رسیده است .از سوی دیگر ،احتمال چنین ازدواجـی در میـان فرزنـدان دارای
ویژگیهایی همچون برخورداری از زمینه روستایی و ازدواج ترتیبیافته و نیـز ازدواج در سـنین
پایینتر ،بیش از فرزنـدانی اسـت کـه از ایـن ویژگـیهـا برخـوردار نبـودهانـد .الگـوی ازدواج
خویشاوندی نسل اول را نیز میتوان به عنوان عاملی مرتبط با الگوی ازدواج نسـل دوم در نظـر
گرفت .به عبارت دیگر ،احتمال وقوع ازدواج خویشاوندی در میان فرزندان والـدین خویشـاوند
بیش از فرزندان والدینی است که با یکدیگر نسبت خویشاوندی نداشتهاند.
بررسی الگوی نگرشی فرزندان هرگز ازدواجنکـرده خانوارهـا عـدم کـاهش مطلوبیـت ازدواج
خویشاوندی را در میان نسل دوم مشخص نموده و نشان میدهد که تولد در شهر ،عـدم ازدواج در
سنین پایین (تنها در مورد فرزندان پسر) ،برخورداری از سطوح تحصیلی باالتر و نیز داشتن والدین
غیر خویشاوند ،احتمال تأییـد ازدواج خویشـاوند نزدیـک را از سـوی فرزنـدان کـاهش مـیدهـد.
الگوهای نگرشی متفاوت فرزندان متعلق به گروههای قومی گوناگون نیز همچون الگوهای رفتـاری

  11پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

والدین آنان ،نقش مهم عوامل فرهنگی و از جمله قومیت را در شکلگیری نگـرشهـا و رفتارهـای
فردی نشان میدهد .از سوی دیگر ،الگوی ازدواج خویشاوندی والدین عـالوه بـر تأثیرگـذاری بـر
الگوهای رفتاری فرزندان ،الگوهای نگرشی آنان را نیز متأثر میسازد ،بهطوری که فرزنـدان والـدین
خویشاوند بیش از فرزندان والدینی که با یکدیگر نسبت خویشاوندی نداشتهاند ،در مورد ازدواج با
خویشاوند نزدیک نظری مثبت داشتهاند .این یافته مـیتوانـد بـر نقـش الگـوی ازدواج والـدین بـر
شکلدهی به نگرشها و رفتارهای فرزندان تأکید نماید.
واژگان کلیدی :ازدواج هستهای ،ازدواج خویشاوندی ،تعارض میاننسلی ،قومیت
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صنعت فرهنگ ،تحریف تاریخ و تولید انسان مصرفی
یونس اکبری

5

این نوشتار بهصورت نظری سعی دارد نگاهی به تأثیر رسانهها بر تولید نوع مشخصی از انسان
در جامعه بیندازد .بهصورت مشخص قصد این پژوهش بر این است که نشان دهد که صنعت
فرهنگ چگونه تاریخ را بر حسب ارزشهای خود تفسیر و تحریف میکند و بر پایه این
بازخوانی ،انسان مصرفی مدنظر خود را تولید میکند .به نظر میرسد این تنها شاهان و فاتحان
نیستند که تاریخ را بر اساس خواستههای خود مینویسند ،بلکه ایدئولوژیها هم ،تاریخ را بر
مبنای مفروضات خود تفسیر ،بازخوانی و بازنویسی میکنند .صنعت فرهنگ که پیشقراول نظام
سرمایهداری در درهمنوردیدن مرزها و فتح ذهنیت مردمان جهان است با بازخوانی و بازنویسی
تاریخ بر مبنای مفروضات سرمایهداری و مدرنیته روز به روز به دایره فتوحات نظام سرمایهداری
میافزاید .نکته جالب و تأسفبار این فتح و استیال این است که اسیران و زندانیان این
کشورگشایی فرهنگی نه تنها از به بندکشیدن و اسارت و به یغما بردهشدن میراثشان
برنمیآشوبند ،بلکه با اشتیاق و لذت به واقعیت تاریخی خود پشت میکنند و به آغوش جالد
فرهنگیشان پناه میبرند .این ایدئولوژی فرهنگی سلطهجو کاری به جسم دشمن ندارد بلکه
ذهن را آماج آتشافروزی قرار داده است .صنعت فرهنگ با استفاده از ابزار رسانه تاریخ را به
گونهای تحریف و به خورد تماشاگر میدهد که انگار وقایع تاریخی گذشته نیز چیزی غیر از
آنچه صنعت فرهنگ روایت میکند ،نبوده و امر بهنجار همیشه نشأتگرفته از ارزشهای
ترویجشده توسط نظام سرمایهداری است.
سرمایه داری و مدرنیته با استفاده از نظام ایدئولوژیک خود که همان صنعت فرهنگ است،
سعی در تولید نوع مشخصی از انسان دارند که میتوان آنرا انسان مصرفی نامید .این نوع
مشخص از انسان همه چیز را مصرف میکند ،حتی روابط عاطفی و احساسی را .اینگونه نیست
که مصرف ،نزد انسان مصرفی از سر نیاز باشد و با برآوردن نیازش دست از مصرف بکشد؛ بلکه
این انسان زادهشده توسط صنعت فرهنگ ،نیازش مصرفکردن است .بهعبارت دیگر ،صنعت
 .5عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی؛
younes.akbari1987@gmail.com
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فرهنگ همه چیز را ابتدا به کاالی قابل مصرف تبدیل میکند و انسانِ زاده این فرهنگ نیز
مصرفکننده سیریناپذیرکاالهای تولیدشده این نظام ایدئولوژیک است .همهچیز و حتی خود
مصرف نیز در ساحت این ایدئولوژی ،موقت و گذراست و به مانند ذات خود مدرنیته ،یک
آگهی تا آگهی بعد است؛ در این نظام ،نتیجه هر مصرف نه اقناع ،بلکه ولع مصرف دیگر است.
نکته جالب این است که صنعت فرهنگ بهگونهای ذهن انسان مصرفی تولیدشده توسط خود را
شکل داده که اینگونه فکر کند که این ،خودش است که انتخاب میکند ،اما قسمت مجهول
معادله را به وی القاء نکرده که در چه چیزی حق انتخاب دارد و انتخاب میکند! بله ،این انسان،
انتخابگر است و حق انتخاب دارد ولی در انتخاب نوع مصرفی کاالیی که تا آگهی دیگر به
عنوان کاالی خوب و بههنجار تعریف شده ،حق انتخاب دارد.
بهعنوان مصداقی از وضعیت ایجادشده توسط صنعت فرهنگ میتوان به پدیده عشق و
ازدواجی که در سرمایهداری و مدرنیته تولید و توسط نظام ایدئولوژیک صنعت فرهنگ ،تبلیغ و
ترویج و به امری همهجا حاضر و بههنجار بدل شده ،توجه کرد .در طول تاریخ بشر ،ازدواج
امری از پیش تعیینشده و برای حفظ زمین و افزایش قدرت و حفظ ثروت صورت گرفته است
و اگر عشقی هم پدید می آمد نه قبل از ازدواج بلکه نتیجه زندگی مشترک بعد از ازدواج و
تشکیل خانواده بود .عشق رمانتیک که مبنای ازدواج در دوران معاصر شده ،پدیدهای است که از
دل رمانهای اواخر قرن هیجدهم و همزمان با اوایل دوران مدرنیته ظهور یافته است .بهعبارتی
عشق رمانتیک ،زاده دوران مدرن بشر است و نسبت به دوران ماقبل مدرن ،عمر بسیار کوتاهی
دارد .بر اساس قاعده عشق رمانتیک تنها یک نفر در جهان است که میتوان فرد را خوشبخت
کند و زندگی شادی را برای او به ارمغان آورد .صنعت فرهنگ با استفاده از ابزار رسانه بهگونه-
ای تاریخ را تحریف و بازخوانی و بازنویسی کرده که انگار قاعده عشق رمانتیک ،قاعده ساری و
جاری در طول کل تاریخ بشر بوده است و انحراف از این قاعده در طول تاریخ ،سبب شده فرد
زندگی تلخی را با شریک زندگی خود داشته باشد .بنابراین افراد باید زندگی خود را بر اساس
این قاعده طالیی (عشق رمانتیک) که تاریخ زندگیهای خوشبخت نیز پشتیبان مستند آن هستند،
بنا کنند تا زندگی خوشبختی داشته باشند .این قاعده طالیی که عمری بیش از یک قرن دارد ،به-
گونهای بهوسیله صنعت فرهنگ ،تبلیغ و ترویج و به امر همهجا حاضر تبدیل شده که .5 :افراد
فکر میکنند تا بوده ،همین بوده است و  .5تخطی از این قاعده ،مساوی است با زندگی تلخ و
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شوربختی ،غافل از اینکه از زمانی که این قاعده به همراه سایر ارزشهای مدرنیته و نظام
سرمایهداری در اروپای غربی و امریکا بهعنوان امر بههنجار شیوع پیدا کرده و به یک ارزش عام
در روابط عاطفی تبدیل شده (از دهه  5326و  5336میالدی که البته در ایران نیز تقریباً از اوایل
دهه  5356این قاعده گسترش یافته است) ،نرخ طالق و روابط خارج از عرف و پیشازدواج نیز
رو به افزایش گذاشته است اما برای این مشکل هم صنعت فرهنگ راهحل دارد .همانگونه که
قبالً گفته شد در این نظام ایدئولوژیک فرهنگی ،افراد حق انتخاب دارند ،اگر انتخاب اول آنها
برای انتخاب معشوق و شریک زندگی اشتباه بوده ،دلیل بر اشتباهبودن قاعده طالیی عشق
رمانتیک نبوده و نیست ،بنابراین به افراد ،حق انتخابی دیگر و یا بهعبارتی حق مصرف کاالی
انسانی دیگر داده میشود .درواقع ،افراد زادهشده توسط صنعت فرهنگ ،یکدیگر را مصرف می-
کنند .به بیان دیگر ،افراد در نظام فرهنگی چون آن آرمانگرایی عشق رمانتیک ترویجشده توسط
صنعت فرهنگ را در انسان واقعی زندگی روزمره پیدا نمیکنند ،دست به انتخاب و یا مصرف
رابطه انسانی دیگر میزنند ،غافل از اینکه این ایدئولوژی مصرفگرا و تنوعطلب ،آنها را به
مصرفکنندگان صرفی تبدیل کرده که تنها اختیارشان ،انتخاب و مصرف کاالیی است که رسانه
از پیش برایشان تزیین و به امر بههنجار بدل ساخته است.
به نظر میرسد یکی از دقیقترین و زیباترین انتقادات به نظام مصرفی منشعب از سرمایه-
داری را متفکران مکتب فرانکفورت ارائه کردهاند .آنها تبلیغات نظام مصرفی را به سیرنهایی (در
اساطیر یونان باستان به موجودات دریایی گفته میشد که در قالب زنان زیبا و خوشصدا خود را
به ملوانان نمایان میساختند و با اغواکردن ،آنها را مسخ کرده و سپس تکهتکه کرده و می-
کشتند) ،تشبیه میکردند که انسانها را اغوا کرده و سبب میشود ،زندگی آنها تالش مداوم برای
بهدست آوردن کاالهای مصرفی تبلیغشده در رسانه شود و با این تالش عبث و پایانناپذیر برای
بهدستآوردن هر چه بیشتر اقالم مصرفی ،همزمان زندگی واقعی انسانی خود را تباه سازند.
درواقع ،صنعت فرهنگ ،زندگی تبدیل به مصرف مداوم تبلیغشده را نقد میکند ،تبلیغی که توان
فکرکردن و تأمل را از انسانها سلب کرده است.
واژگان کلیدی :صنعت فرهنگ ،انسان مصرفی ،مدرنیته ،ایدئولوژی
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کردارهای رفاهی مرجعیت در بستر تاریخ اجتماعی ایران؛
مطالعه موردی دوران زعامت میرزای شیرازی
محمد باقر امتی

5

عموماً پژوهشگران سیاستگذاری ،تاریخ شکلگیری رفاه اجتماعی در ایران را با تشکیل دولت
مدرن در دوران رضاشاه پیوند زدهاند و به تبع آن ،پدیدهای با چنین فراگیری به حوزه «بیمه
اجتماعی» تقلیل پیدا کرده است .عالوه بر این در رویکردهای مذکور ،حمل دوگانه سنت و
مدرنیته بر دوش تاریخ ایران سبب نادیده انگاشته شدن بخش عمدهای از کردارهای «حمایتی»
زمینهمند شده که تحت عنوان صورتهای «پیشامدرن» رفاه به سادگی طرد شدهاند .همچنین
فقدان رهیافتهای «جامعهمحور» در ادبیات نظری سیاستگذاری ایران و غلبه فهم تاریخ ایران
ذیل «تاریخ استبداد» ،نقش تعیینکننده دولت را به عنوان تنها بازیگر عرصه سیاست پررنگ کرده
است و رفاه اجتماعی را همچون سوغاتی نورسیده از فرنگ ،از دستاوردهای بزرگ دولت جدید
قلمداد میکند.
روش تبارشناسی فوکویی به ما کمک میکند ،با نگاهی دقیق به سراغ تاریخ برویم و با
جستجو در میان اسناد و اطالعات باقی مانده مسأله دوران را بیابیم .سپس حول آن با کشف
مناسبات پنهان دانش و قدرت مختصات نهادهای اجتماعی را در درگیری با نهادهای دیگر
ترسیم کنیم و گفتمان غالب را در این بین شناسایی کنیم .این روش همچنین همزمانی
رخدادهای عینی را با شکلگیری کردارهای زبانی برآمده از عقالنیت خاص مورد توجه قرار
میدهد و کردارهای غیر مسبوق به سابقه را در منطق آن معنا میبخشد.
تحقیق حاضر در پی آن است که رد پای شکلگیری رفاه اجتماعی را در میان کشمکشهای
سیاسی در میدان قدرت بجوید و نقش نهادهای اجتماعی مهم در جامعه ایران را در ظهور چنین
موقعیتی برجسته نماید .شرایطی که جامعه در مقابل مخاطرات اجتماعی بروز یافته نیاز به «تأمین»
را در مییابد و ظرفیت نهادهای اجتماعی برای عبور از بحرانها سنجیده خواهد شد .چنین
مخاطراتی مناسبات قدرت پس از خود را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد و کیفیت نظم سیاسی
 . 5کارشناسی ارشد برنامهریزی و رفاه اجتماعی
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آینده را تعیین میکنند .از این منظر بررسی رخدادهای نیمه اول قرن  53ایران از قبیل جنگها،
شورشها ،بحرانهای اقتصادی ،بروز بالیای طبیعی و شیوع بیماریهای فراگیر از اهمیت زیادی
برخوردارند .همچنین پاسخهای عرضه شده برای «تأمین» نیازهای حیاتی جمعیتهای مبتال ،عالوه
بر فراهمکردن امکان تداوم جامعه به تغییر مختصات نهادهای اجتماعی میانجامد.
در چنین بستری ،نهاد دین در دوران ابتدایی شکلگیری نهاد مرجعیت ،موقعیت متمایزی از
گذشته یافت .بسط نظریات فقهی در خصوص وجوب پرداخت وجوهات شرعیه توسط مؤمنان
از سویی زمینه استقالل مالی این نهاد را از دولت فراهم میکرد و امکان عملی که پیوند
روحانیت با بازار به عنوان ائتالف جدید برای مقابله با دولت قاجار ایجاد کرده بود ،سبب
شبکهسازی در سراسر بالد شیعه ذیل نظام متمرکز شده بود .همزمان با افزایش شکاف نهاد
روحانیت با دولت قاجار و اهمیت بسیج تودههای مردم در تنشهای سیاسی ،توجه روحانیت به
منظور «تأمین» نیازهای آنان به ظرفیتهای سنتی موجود در گفتمان اسالمی تحت عنوان امور
«حسبه» جلب شد .رقابت با دولت در فهم جدید حاکمیتمندی مدرن ،نهاد دین را که به دنبال
حفظ نفوذ خویش در میدانهای مختلف اجتماعی بود ،آماده پذیرش تکنیکهای جدیدی برای
اعمال قدرت نمود که تا پیش از این کمتر بروز یافته است .ظهور گفتمان فقهی -اصولی جدید
از اواخر قرن  55ه.ق با صدور جواز بهرهمندی از پویه «اجتهاد» ،امکان چنین آگاهی از
«حکومتمندی» را برای روحانیون فراهم کرد و پیامدهای سیاسی مهمی در مناسبات پسینی
تاریخ ایران را رقم زد.
تدابیر سیاسی میرزای شیرازی در درک شرایط زمان و جایگاه روحانیت با حضور در حلقه
شاگردان برجسته شیخ انصاری به درجهای از تکامل رسیده بود که نحوه مواجهه با نهاد سیاست
برای او تازگی نداشته باشد و به شکل فعاالنه ،رابطه با مردم و دولت را از ابتدای زعامت
خویش آغاز نماید .همچنین میرزای شیرازی با زعامت بر حوزه علمیه و برقراری مرجعیت
سراسری در بالد شیعی به مدت  36سال (5553 -5523ه.ش) نهایت بهره را از ظرفیتهای
گفتمان فقهی -اصولی و مکانیسمهای به کارگرفته شده در رویکرد اجتهادی برد و با برقراری
حکومتمندی خاصی که تحت تأثیر تحوالت جهان در حکومت عثمانی در عصر تنظیمات در
حال تحقق بود و با آشنایی نسبی با امور سیاسی و تحوالت سترگ جهان معاصر همزمان با
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دولت ،اما در بیرون از آن ،چنان دستگاه پیچیدهای برای رقابت با آن تأسیس کرد که تا سالیان
سال ،قدرت موازی ایران تلقی میشد.
اما فارغ از بیان تفصیلی اقدامات سیاسی میرزا از دوران مهاجرتش به شهر سامرا و گامهای
مهمی که در راستای تحقق نهاد مرجعیت برداشته است ،یکی از مهمترین اقدامات وی توجه به
امور رفاهی برای پاسخ به نیازهای مردم و به خصوص جمعیتهای شیعی است .این اقدامات از
زمان شیوع قحطی و وبا به شکل توأمان در سال 5522ه.ق آغاز میشود و در هنگام استقرار وی
در سامرا نیز ادامه مییابد .این در حالی است که طبق گزارشها مردم به شدت نسبت به
عملکرد دولتهای عثمانی و ایران در زمینه رسیدگی به وضعیت مردم اعتراض دارند و بعضاً
شواهدی از دربار وجود دارد که حاکی از بیتفاوتی آنان نسبت به مسأله قحطی است.
همچنین به نظر میرسد ،اقدامات میرزای شیرازی در توسعه و ارائه خدمات اجتماعی در شهر
سامرا مقدمه مهمی برای بسط مدل حکومتمندی جدید با ابعاد مختلفی از سیاست اجتماعی نظیر
احداث زیرساختهای شهری ،توجه به رونق بازار ،تأمین امنیت شهر و توجه به رفاه افراد فقیر و
طبقات بیبضاعت سامرا و اجتماعات کوچک اطراف آن و در نهایت ،توجه به بهداشت عمومی را
شامل میشود .عالوه بر این ،التفات به امر معاش طالب و وضع مقرری ثابت برای آنان به شکل
سازماندهی شده از دیگر اقدامات وی بود که در ساخت درون نهادی حوزه نقش به سزایی داشت
و در دورانهای بعدی نیز به سنت متداولی در حوزههای علمیه تبدیل شد.
ظهور چنین اقدامات حمایتی در خارج از دولت ،توسط نهاد دین و به میانجی بازار جزء
اولین صورتهای ارائه خدمات تأمین اجتماعی است که به دلیل رویکرد دولتمحور و بدون در
نظر گرفتن رفاه به عنوان پدیده اجتماعی زمینهمند و پویا نادیده گرفته شده است و بازیگران
متعدد در تولید ،توزیع و مصرف رفاه و کشاکش نیروهای سیاسی برای تحقق آن به میدان
انحصاری عمل دولت تقلیل یافته است .البته الزم به ذکر است که تحوالت تاریخی روحانیت،
دولت و تغییر چیدمان نیروهای سیاسی دیگر ،مواجهه نهاد دین با مسأله رفاه را در صورتهای
متعددی نمایان کرده است که خارج از موضوع این تحقیق مختصر است و در اینجا تنها به
لحظات ظهور اولین صورتهای رفاهی نهاد دین در دوره خاص اشاره خواهد شد.
واژگان کلیدی :مرجعیت ،میرزای شیرازی ،رفاه اجتماعی ،تبارشناسی
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مطالعه جامعهشناختی عوامل مؤثر بر بروز ناآرامیهای سیاسی
فرهاد باباخانی قاضیجهانی
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ناآرامی های سیاسی هر چند تاریخی به طول حیات اجتماعی انسان دارد ،اما این مفهوم به باور
بسیاری از اندیشمندان علم سیاست پس از پیدایش واحدهای دولت -ملت ،به لحاظ تاریخی
تحولی اساسی یافت ،چرا که نسبت به گذشته هم بر تعداد آن افزوده شد و هم میزان تأثیری-
گذاری آن .جامعه ایران نیز نظیر بسیاری از جوامع دیگر ،در اعصار مختلف این پدیده را در
اشکال مختلف آن تجربه کرده است .افزایش تعداد ناآرامیهای سیاسی در چند دهه اخیر،
مخصوصاً کاهش فواصل زمانی بین وقوع این ناآرامیها ،آنرا به مشکلی حاد در جامعه ایران
تبدیل کرده است .تحقیق حاضر تالش دارد تا با رویکردی جامعهشناختی به تبیین «بروز
ناآرامیهای سیاسی» به صورت عام بپردازد.
به لحاظ هستیشناختی ،تئوریهای موجود در حیطه ناآرامی سیاسی بر دو کارگزار تأکید
دارند؛ نظام سیاسی و شهروندان .به لحاظ نظری ،هر نظام سیاسی دارای  2نوع قدرت است که در
در درجه اول ،میزان برخورداری (کم و زیاد) از این  2نوع قدرت و در درجه دوم ،نحوه ترکیب
آنها میتواند عامل یا مانع بروز ناآرامیهای سیاسی باشد .این  2قدرت در برگیرنده قدرت
اقتصادی (اشاره به نحوه استخراج منابع مادی توسط نظام سیاسی از جامعه) ،قدرت سیاسی
(قدرت بوروکراتیک) ،قدرت نظامی و قدرت نمادین (اشاره به میزان جذب نخبگان و تودهها در
بدنه نظام سیاسی) است .همچنین به لحاظ نظری ،میزان احساس محرومیت نسبی (در بعد
اقتصادی) ،سطح سرمایه اجتماعی (در بعد اجتماعی) و سطح سرمایه فرهنگی (در بعد فرهنگی)
مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر بروز ناآرامیهای سیاسی از جانب شهروندان میباشد.
بر خالف تصور اولیه ،چارچوب نظری حاصل از مطالعات کتابخانهای ،عمالً امکان
پاسخگویی به سواالت تحقیق را با روش پیمایش بسیار دشوار ساخته بود ،چرا که بسیاری از
متغیرهای مورد نظر در عمل ،مربوط به سطوح کالن ( سطح کشور) بوده و امکان تقلیل آنها به
سطح خرد (سطح فرد) وجود نداشت .از اینرو با تغییر واحد تحلیل از فرد به «دولت -ملت»،
 .5دکتری جامعهشناسی از دانشگاه شهید بهشتی ؛ farhad.babakhani@gmail.com
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جهت تبیین ناآرامیهای سیاسی ،از روش تحلیل ثانویه استفاده شد .جهت جمعآوری دادهها از
منابع متعدد بین المللی نظیر بانک جهانی ،پیمایش ارزشهای جهانی ،گزارش توسعه انسانی،
گزارش خانه آزادی و  ...که اعتبار دادههایشان مورد تأیید بسیاری از محافل علمی است ،استفاده
شد .روش نمونهگیری در این تحقیق از نوع نمونهگیری هدفمند بود ،به این معنا که تالش شد
بر مبنای شاخص توسعه انسانی از هر سه طبقه (کشورها با توسعه انسانی باال ،متوسط و پایین)
حداقل  36کشور در تحلیل وجود داشته باشد اما در مجموع ،سیاست کلی تحقیق استفاده از
حداکثر نمونه ممکن بود که در نهایت به  32مورد رسید.
جهت آزمون تجربی مدل نظری و تبیین ناآرامیهای سیاسی ،از سه نوع آزمون آماری
(ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند متغیره و معادالت ساختاری) استفاده شد .هر چند
نوع قدرت اقتصادی به تنهایی رابطه معنیداری با وقوع شورشها در نظام سیاسی نشان میدهد
(نظامهای سیاسی در معرض شورش ،اغلب با نوعی بحران مالی مواجه بودهاند) اما با ورود دو
متغیر قدرت نمادین و قدرت نظامی در معادالت رگرسیون ،معنیداری خود را به کل از دست
می دهد .از طرفی مطابق نتایج ،سابقه نظام سیاسی در سرکوب اعتراضات سیاسی گذشته ،تأثیر
معنیداری در کاهش ناآرامیهای بعدی داشته است اما مهمترین فاکتور یک نظام سیاسی در
تبیین شورش سیاسی ،میزان بهرهمندی از قدرت نمادین بوده است .به این معنا که به هر اندازه،
یک نظام سیاسی در جذب نخبگان و تودهها در بدنه نظام سیاسی موفقتر باشد ،به همان اندازه
تعداد شورشها و ناآرامیهای سیاسی نیز کاهش خواهد یافت .این فاکتور از دو مسیر به کاهش
ناآرامیهای سیاسی کمک میکند .در درجه اول ،شهروندان با مشارکت در نظام سیاسی در واقع،
خواه ناخواه مسئولیت بخشی از عواقب تصمیمات نادرست را متوجه خود میدانند ،از طرفی در
صورتی که حتی اگر اعتراضی به این عواقب داشته باشند ،کانالهای متعددی جهت ابراز
غیرخشونت آمیز این اعتراضات پیشپای خود میبینند .فاکتور احساس محرومیت اقتصادی که
در ادبیات خشونت سیاسی جایگاه ویژهای دارد ،در تحقیق حاضر معنیدار نبود .به این معنا که
احساس محرومیت شهروندان یک جامعه ،تأثیر معنیداری در وقوع شورشها و ناآرامیهای
سیاسی نداشته است .سرمایه اجتماعی را میتوان یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر وقوع
شورشهای سیاسی دانست .این متغیر ،عمدتاً از طریق تأثیرگذاری بر قدرت نمادین ،مسیر گفت
و گو و چانهزنی مسالمتآمیز شهروندان و نظام سیاسی را هموار میسازد .از اینرو میتوان به

بخش اول :چکیده مقالهها 19 

این نکته مهم تأکید کرد که این سرمایه اجتماعی (کنش متقابل شهروندان و مشارکت در قالب
انجمنها و گروههای متعدد اجتماعی) است که در نهایت ،میتواند نظام سیاسی را به تبعیت از
خواستهای شهروندان وادار کند وگرنه نظام سیاسی به خودی خود چندان تمایلی به این کار
ندارد (مطابق نتایج در جوامعی که این سرمایه اجتماعی پایین بوده است ،ورود نخبگان و تودهها
در بدنه نظام سیاسی نیز بسیار محدود بوده است).
واژگان کلیدی :ناآرامی سیاسی ،قدرتمندی نظام سیاسی ،سرکوب سیاسی ،محرومیت نسبی،
سرمایه اجتماعی
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مطالعه تطبیقی معیارهای دستیابی به عدالت جنسیتی
سوسن باستانی ،1کوثر خسروی

2

در عصر جهانیشدن نمیتوان نسبت به مسأله توسعه پایدار و بومینمودن الگوهای جهانی آن
بیاعتنا بود .عدالت به مثابه یک سیاست ،توانایی تحقق اهداف توسعه را بدون هیچگونه تالقی با
مبانی دینی دارد .عدالت جنسیتی نیز از ملزومات مهم و اساسی دستیابی به توسعه پایدار تلقی
میشود و از آنجا که عدالت از اصول اساسی در اسالم است و همچنین عدالتخواهی از آرمان-
های انقالب اسالمی بوده است ،پس عدالت جنسیتی و رفع استضعاف مبتنی بر زن یا مردبودن
دغدغهای اسالمی است و بهعنوان یکی از شقوق عدالت اجتماعی از جایگاه مهمی برخوردار
است .هر یک از مفاهیم «عدالت» و «جنسیت» ،برداشتها و تفاسیر متکثری را پیرامون خود
دارند و این تکثر با ضریبی باالتر به ترکیب این دو مفهوم نیز تسری یافته و عدالت جنسیتی را
محملی برای طرح دیدگاههای متنوعی نموده است .تکثر در تعریف یک مفهوم ،تبیین معیارها و
شاخصسازی برای آن مفهوم را دچار چالش میکند .بر این اساس و با توجه به لزوم عاملیت
نیمی از جامعه یعنی زنان در توسعه پایدار ،تالش برای دستیابی به تعریف مورد وفاق از عدالت
جنسیتی و تبیین معیارهایی عملیا تی و با قابلیت اجرا و متناسب با مقتضیات جامعه ،ضروری به
نظر میرسد .در ایران ،مفهوم عدالت جنسیتی برای مقابله با محرومیتهای مبتنی بر جنس و
همچنین توزیع عادالنه مواهب توسعه بین دو جنس مورد نظر است .بعد از مناقشات طوالنی،
عدالت جنسیتی به برنامه ششم توسعه راه یافت و وظیفه شاخصسازی برای این مفهوم به ستاد
ملی زنان سپرده شد و در خردادماه  5332شناسنامه شاخصهای عدالت جنسیتی به دستگاهها
ابالغ شد اما در عمل ،شاهد شکافی عمیق در تعریف و نگاه به عدالت و به طریق اولی ،عدالت
جنسیتی هستیم.
پژوهش حاضر که از نوع پژوهشهای کیفی است ،تالش میکند به مطالعه تطبیقی میان
برخی چارچوبهای ارائهشده توسط سازمانهای بینالمللی که برای سنجش و پایش تبعیضها

 .5استاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا ؛ sbastani@alzahra.ac.ir
 .5کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه الزهرا ،نویسنده مسئول ؛ akhosravi906@gmail.com
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و شکافهای جنسیتی طراحی شده است با تعاریف و معیارهای طرح شده از طرف نخبگان
داخلی و همچنین با معیارهای ارائهشده در اسناد باالدستی سیاستگذاری که برای ارتقای عدالت
جنسیتی در نظر گرفته شده است ،بپردازد .با ارائه تفاوتها و شباهتها و نقاط قوت و ضعف
معیارهای داخلی و بینالمللی و تبیین شاخصهایی که تعارضی با مصالح شرعی ندارند ،میتوان
با وفاداری به اصول و مبانی فرهنگ ملی مذهبی ،از الگو و تجربیات دولتهای موفق در ارتقای
این شاخصها بهره برد .به همین منظور برخی از مهمترین چارچوبهای بینالمللی مورد
بررسی در این پژوهش تطبیقی عبارتند از :شاخص اندازهگیری توانمندی جنسیتی ( )GEMکه
سازمان ملل متحد برای اندازهگیری میزان نابرابری جنسیتی در سراسر کشورهای جهان از آن
بهره میبرد .شاخص جهانی شکاف جنسیتی که برای اولین بار توسط مجمع جهانی اقتصاد در
سال  5663به عنوان چارچوبی برای اندازهگیری نابرابریهای جنسیتی مطرح شد و در آخرین
گزارش که مربوط به سال  5656است 523 ،کشور رتبهبندی شدهاند .پرتال اطالعات جنسیتی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDشامل شاخصهایی است که نگرانی در مورد
نابرابری جنسیتی را نشان میدهد و شامل اطالعات  32کشور عضو و همچنین کشورهای
شریک اقتصادی از جمله برزیل ،چین ،هند ،اندونزی و آفریقای جنوبی است SIGI .مخفف
«نهادهای اجتماعی و شاخص جنسیت» یک شاخص ترکیبی از برابری جنسیتی است که توسط
 OECDدر سال  5665معرفی شده است .برنامه اقدام عملی سازمان همکاری اسالمی ()OIC
برای پیشرفت زنان ( )OPAAWکه عالوه بر شاخصسازی به ارائه سازوکارهای اجرایی در
جهت توانمندسازی زنان و حذف محرومیتهای جنسیتی پرداخته است .شناسنامه شاخصهای
عدالت جنسیتی در جمهوری اسالمی ایران و منشور حقوق و مسئولیتهای زنان مصوب 5323
از جمله اسناد داخلی هستند که برای تطبیق با اسناد خارجی در نظر گرفته شدند .هر چند برای
منشور حقوق و مسئولیتهای زنان سازوکارهای اجرایی طراحی نشده است اما میتوان آن را
بهعنوان سندی که شاخصهای عدالت جنسیتی را از منظر گروههای قائل به مالک برابری
حقوق و مسئولیتها مورد توجه قرار داده است ،بررسی کرد.
نتایج این بررسی تطبیقی میان شاخصهای بینالمللی و داخلی و برآیند دیدگاههای
گردآوری شده از نخبگان داخلی حوزه زنان از جریانهای مختلف سیاسی ،حاکی از این است
که برابری مطلق میان هر دو جنس در مؤلفههای ارزشها و کرامت انسانی ،دستیابی به آموزش
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در سطوح مختلف و بهداشت و سالمت ،مورد اتفاق و اجماع است .مخاصمات گفتمانی موجود
در فهم عدالت جنسیتی و اجرای سیاستهای تبعیض مثبت به مؤلفههای اقتصاد و سیاست
برمیگردد و اغلب دوگانههایی از قبیل تحکیم بنیان خانواده در برابر تضعیف بنیان خانواده،
رویکرد ملی در مقابل رویکرد بینالمللی ،رویکرد کمی به شاخصها در مقابل رویکرد کیفی و
 ...منجر به فقدان وفاق گردیده است .این پژوهش تأکید دارد که استراتژی عدالت جنسیتی برای
تمرکز بر هر دو جنس است و دستاورد عدالت جنسیتی ،تغییراتی هم برای مردان و هم برای
زنان است .روابط عادالنهتر باید بر اساس تعریف مجدد حقوق و مسئولیتهای زنان و مردان در
تمام حوزههای زندگی از جمله خانواده ،محل کار و جامعه در نظر گرفته شود .توازن ،زمانی
قابل دستیابی است که هر دو جنس با توجه به عالیق ،تمایالت و بهرهوری و کارایی ،در فضای
اجتماعی ظاهر شده و نقش آفرینی کنند.
واژگان کلیدی :عدالت جنسیتی ،شاخصهای جنسیتی ،زنان ،توسعه
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مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه نرفته
محبوبه بابایی (محمدی) ،5فریبا صدیقی

5

مناسک متنوعی در بین اقوام مختلف به تناسب شرایط فرهنگی و منطقه جغرافیایی وجود دارد.
مناسک اهداف متعددی دارند و متناسب با این اهداف ،شیوه برگزاری و مشارکتکنندگان آن
تغییر مییابند .در انجام برخی از این مناسک ،نقش جنسیت برجسته است ،بنابراین گاهی این
مناسک ،مختص زنان است و سعی میشود در خلوت و به دور از نگاه مردان صورت گیرد و
گاهی این مناسک ،مردانه و گاهی با حضور مردان و زنان انجام میگیرد .مقاله حاضر درصدد
است که به بررسی یکی از این مناسک در بین زنان قوم لک بپردازد .رسم تیغ زیر جامه انداختن
که در اصطالح عامیانه مردم لک ،ختنه گفته میشود ،یکی از این مناسک است .هدف این مقاله،
فهم چرایی گرایش زنان به ختنه و نگاه آنان به این منسک است .به منظور رسیدن به این هدف،
از رویکرد کیفی و متناسب با آن از ابزارهای گردآوری داده ،شامل مصاحبه سازمانیافته و
غیرسازمانیافته و مطالعات اسنادی استفاده شد .در این راستا ،مصاحبههایی با زنان در سه رده
سنی مسن ،میانسال و جوان در شهرستان دلفان به منظور فهم تغییرات این مراسم انجام شد .با
پیشبرد مطالعه و فهم این موضوع که این مراسم تنها در شهرستان دلفان صورت نمیگرفته است،
مصاحبههایی با زنان دیگر مناطق لکنشین (شامل کوهدشت و الشتر) انجام شد .در مجموع،
بیست و شش مصاحبه با زنان در محیطی دوستانه صورت گرفت ،همچنین به منظور فهم کامل
این مراسم ،مصاحبههایی با دو کولی که جراح ختنه در میان زنان لک هستند ،انجام شد .تمام
مصاحبهها به زبان لکی بود و با رضایت مصاحبهشوندگان ضبط گردید .در مرحله بعد مصاحبه-
ها به زبان فارسی پیاده شد و متن مصاحبهها بارها خوانده شد ،بنابراین در تحلیل دادهها ،تمرکز
بر روش تحلیل موضوعی بود ،این شیوه تحلیل بر بازخوانی و مطالعه دقیق دادهها متمرکز است.
یافتهها نشان داد که کولیها بهعنوان جراحان ختنه ،مهمترین عامل ترغیبکننده زنان نسل
اول و دوم (یعنی زنان مسن و میانسال) به ختنه هستند .در واقع ،کولیها با توسل به باورهای

 . 5دکتری توسعه روستایی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ mahboobeh.babaie@ut.ac.ir
 .5دکتری انسان شناسی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛fariba.seddighi@ut.ac.ir
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مذهبی موجود در منطقه ،مثل برکتداشتن دست و حاللبودن سعی در ترغیب زنان به ختنه
داشتند .با وجود حضور این رسم در میان زنان لک ،مطالعه حاضر نشان داد که ختنه یک رسم
وارداتی در این منطقه است ،زیرا کولیها به عنوان جراحان ،برخالف دیگر مناطق ایران که ختنه
در آن مرسوم است ،محلی و بومی نیستند و آنها به عنوان گروهی دورهگرد این رسم را از مناطق
دیگر به این منطقه آوردهاند .عالوه بر این ،پرداخت دستمزد به جراحان ختنه در میان زنان لک
اهمیت زیادی داشته است .در واقع به خاطر وارداتیبودن ختنه در میان زنان لک ،این عمل از
اجبار خشنی برخوردار نبوده است .گرچه امروزه ،این رسم کامالً منسوخ نشده اما بهندرت به
سبک قدیمی و با ابزارهای قدیمی در بین زنان وجود دارد .گذشت زمان ،تغییراتی را در نگاه به
این مراسم در میان زنان بهوجود آورده است .زنان نسل اول (مسن) به خاطر کسب مشوقهای
اجتماعی و همنوایی با جامعه ،ختنه میکردند ،چون در غیر این صورت ،جامعه آنان را طرد
میکرد .بهعبارتی زنان این نسل ،تحت اجبار جامعه عمل ختنه را انجام میدادند .زنان مسن ،قبل
از ازدواج ،عمل ختنه را انجام میدادند .در واقع ،آنها قبل از انجام ختنه ،احساس خوشایندی به
خود نداشتند و رضایت آنها از خود بعد از انجام ختنه حاصل میشده است .با وجود این،
امروزه برخی از زنان این نسل ،نسبت به داستانسراییهای جراحان ختنه در مورد پیامدهای
مثبت ختنه دچار تردید شدهاند.
اکثر زنان نسل دوم (میانسال) ،بعد از ازدواج مبادرت به انجام ختنه نمودند ،آنها نیز مانند
زنان مسن قبل از انجام ختنه احساس رضایت از خود نداشتند .در واقع ،برای زنان نسل دوم،
ختنه به منظور حفاظت از منابع محدود خانواده تحت مفاهیم برکت ،پاکی و مطیعِ خانوادهبودن
انجام میشده است .امروزه برخی از زنان این نسل همچنان بر این باور هستند که ختنه واقعاً
برای آنها برکت به ارمغان میآورده است اما برخی دیگر از زنان خود را فریبخورده میدانند.
شیوه انجام ختنه در میان زنان نسل جوان از دو نسل قبلی کامالً متفاوت است .ختنه زنان جوان
که در کلینیکها و بعد از ازدواج انجام میشود در راستای برآوردهکردن خواستههای همسرانشان
و سالمت خود است .گرچه زنان این نسل ،قبل از انجام ختنه ،احساس ناخوشایندی به خود
نداشتند اما بعد از انجام ختنه نیز در بین گروهی از این زنان که دارای تحصیالت دانشگاهی و
به تناسب آن ،شغل مناسب هستند ،ختنه باعث خشم پنهانی آنان نسبت به همسرانشان شد اما
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گروه دیگری از این زنان که دارای تحصیالت دانشگاهی و شغل نیستند ،از انجام ختنه احساس
خوشایندی دارند ،زیرا رضایت همسرانشان را فراهم کردند.
واژگان کلیدی :تیغ زیر جامه رفته ،ختنه ،زنان ،لک ،لرستان
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کارکرد حکمرانی همبست در مواجهه با مسائل درهمتنیده آبی
حمیدرضا برجسته ،5ریحانه نوفلی ،5حجت میانآبادی

3

حفظ امنیت آب ،انرژی و غذا ،احترام به اصول برابری و انصاف و عدم به خطرانداختن
محیطزیست ،شرط الزم برای توسعه پایدار است .یکی از چالشهای کنونی ،ارائه و تأمین آب،
انرژی و غذا برای همه و مدیریت همافزایی و توازن میان آنها ،با درک چگونگی تعامالت سه
بخش آب ،غذا و انرژی با تغییرات محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است .در حال حاضر،
کمبودهایی در تأمین آب ،غذا و انرژی در نقاط مختلف جهان دیده میشود که از جمله آنها
میتوان به ارائه برخی آمار نظیر عدم دسترسی  5,5میلیارد نفر به برق ،استفاده  5٫2میلیارد نفر از
آب شرب آلوده و عدم دسترسی  532میلیون نفر به غذای کافی اشاره کرد .همچنین پیشبینی
میشود که تا سال  5636میزان تقاضا برای منابع آب ،انرژی و غذا به ترتیب  26 ،26و  32درصد
افزایش یابد که با در نظرداشتن محدودیت منابع ،تأمین آنها بیش از پیش دشوار خواهد شد.
کمبودهای حال حاضر در سطح جهانی بهدلیل ساختارهای حکمرانی بد و ناکارآمد بهوجود
آمده است .پیشتر هرکدام از بخشهای آب ،غذا و انرژی ،استراتژیها و سیاستهای مربوط به
خود را داشتند و مدیران و سیاستگذاران به تعامالت بین بخشها توجهی نداشتند که همین امر
باعث بروز چالشهای امنیتی در بین سایر بخشها شد .به طور مثال ،سیاست دستیابی به امنیت
غذایی با افزایش سطح زیرکشت و تغییر الگو کشت باعث مشکالت جدی در بخش آب و
امنیت آبی شد .ارتباطها و تعامالت بین سه بخش آب ،غذا و انرژی باعث اثرگذاری و اثرپذیری
هر بخش از سایر بخشها شده است .بهعبارت دیگر ،چارچوبها و نهادهای حکمرانی هر
بخش بر بخش دیگر اثرگذار هستند .ناکارآمدی ساختارها و نهادهای حکمرانی تکبخشی و
مجزا ،منجر به افزایش درهمتنیدگی بین منابع شده است زیرا حکمرانی هر بخش به صورت
جداگانه باعث تداخل سیاستهای بخشی و ناپایداری میشود .بنابراین استفاده از رویکردهای
حکمرانی نوین ،امری ضروری است.
 . 5دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی و مدیریت منابع آب ،دانشگاه تربیت مدرس
 . 5د انشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی و مدیریت منابع آب ،دانشگاه تربیت مدرس
 . 3استادیار گروه مهندسی ومدیریت منابع آب ،دانشگاه تربیت مدرس
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محققان ،حکمرانی را به سه حالت حکمرانی سلسله مراتبی ،حکمرانی مبتنی بر نظام بازار و
حکمرانی شبکهای تقسیم کردهاند .حکمرانی سلسله مراتبی کامالً مبتنی بر بروکراسی است که
قواعد آنها براساس نهادهای رسمی شکل گرفته است .در این حکمرانی ،بازیگران نهادهای
دولتی هستند و قوانین آن در دولت تعیین میشود .همانطور که از نام این حالت حکمرانی
مشخص است ،توزیع قدرت از یک نهاد اصلی بهصورت سلسله مراتبی است .حالت دوم
حکمرانی ،حکمرانی مبتنی بر نظام بازار است .در این حالت حکمرانی ،نهادهای رسمی و
غیررسمی حضور دارند اما نهادهای غیررسمی بیشتر از نهادهای رسمی هستند .بهعبارتی،
اولویت در این نظام حکمرانی با نهادهای غیررسمی است .قدرت را در این نظام ،ارتباطات مالی
مشخص میکند و روابط بر اساس سازوکار مالی شکل میگیرد .سومین حالت حکمرانی،
حکمرانی شبکهای است .در حکمرانی شبکهای ،نهادهای رسمی و غیررسمی وجود دارند که
اولویت با نهادهای غیررسمی است .در این حالت از حکمرانی ،افراد و نهادها با توجه به
ارتباطهای خود با سایرین نقش کلیدی را ایفا میکنند .اما نکته قابل تأمل ،عدم برتری حالتی بر
حالت دیگر حکمرانی است .هرکدام از حالتهای حکمرانی میتواند در شرایط و بستری خاص
مؤثر باشند .بهطورخالصه ،حکمرانی بخش آب ،حکمرانی بخش غذا و حکمرانی بخش انرژی
میتواند هر یک از حالتهای حکمرانی و یا ترکیبی از آنها را داشته باشند .با توجه به
اندرکنش سه بخش مهم و استراتژیک آب ،غذا و انرژی به منظور کاهش سیاستهای متناقض
هر بخش با دو بخش دیگر و به حداقل رساندن تبادل 5و افزایش همافزایی بهرهجویی از
رویکردهای کلگرایانه و فرابخشی مانند حکمرانی همبست آب ،غذا و انرژی ضروری است .در
عصر حاضر رویکرد همبست آب ،غذا و انرژی به عنوان یک رویکرد کلگرایانه راهی برای
مواجه با درهمتنیدگی منابع و عدم موفقیتهای حکمرانی تک بخشی مطرح شده است .علی-
رغم تحقیقات صورتگرفته در خصوص رویکرد حکمرانی همبست همچنان تعریف واحدی
در میان پژوهشگران از آن ارائه نشده است .بنابراین در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی
ضمن بررسی تعریفهای ارائهشده از حکمرانی همبست ،مزایای آن نسبت به رویکردهای
پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
1. Trade Off
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این مقاله با ماهیت بنیادی– نظری و روش توصیفی– تحلیلی میکوشد ضمن شرح
حالتهای مختلف حکمرانی و شرح حکمرانی در بخشهای مختلف به ارائه حکمرانی
کلگرایانه همبست آب ،غذا و انرژی بپردازد .روش جمعآوری اطالعات و دادههای پژوهش
حاضر ،استفاده از روش کتابخانهای و منابع مختلف از جمله مقالهها ،کتابها و گزارشها است.
با توجه به مطالعات صورتگرفته در این پژوهش میتوان بیان کرد که استفاده از
رویکردهای پیشین و تکبخشی نمیتواند نتایجی غیر از آنچه تا به امروز حاصل شده است را
به ارمغان آورد .بنابراین برای مواجهه با چالشهای حکمرانی منابع ،نیاز به رویکردهای
کلگرایانه بیش از پیش وجود دارد .اصالح نظام حکمرانی و چارچوبهای نهادی بر اساس
حکمرانی همبست آب ،غذا و انرژی میتواند برای چالشها و درهمتنیدگیهای به وجود آمده
مثمر ثمر باشد .در دهه گذشته با مطرح شدن رویکرد همبست ،حکمرانی همبست نیز مطرح شد
که مورد استقبال اندیشمندان حوزههای مختلف قرار گرفت .به طور کلی حکمرانیِ همبست
آب-غذا-انرژی شامل تمام جنبههای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و اجرایی ،اختیارات ،سازمانها
و نهادها (رسمی و غیررسمی) و روابط آنها بههمراه سازوکارها ،فرآیندها ،قواعد و کارکردهای
مرتبط با مدیریت و توسعه بخش آب ،غذا و انرژی است.
واژگان کلیدی :حکمرانی همبست ،همبست آب ،غذا و انرژی ،حکمرانی کلگرایانه،
درهمتنیدگی ،حکمرانی نوین
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فقرا و انتظارِ مهدیِ عدالتگستر
فهیمه بهرامی

5

«انتظار» ،یکی از آموزههای مذهب تشیع است که با غایبشدن دوازدهمین امام شیعیان ،امام
مهدی (ع) در سال  536هجری قمری آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است .این آموزه در طول
تاریخ ،نمودهای اجتماعی مختلفی داشته و با خواست و انتظار و مطالبه دعوت مهدی برای
تحقق عدالت در این جهان ،وجهی کامالً اجتماعی پیدا میکند .پیداکردن یک تعریف دقیق برای
مفهوم «انتظار» در تشیع ،کار سادهای نیست ،به این دلیل که رویکردها نسبت به این امر در میان
شیعیان ـ از علما و روشنفکران گرفته تا مردم عادی ـ بسیار متفاوت و گاه متناقض هستند .از
تلقیکردن انتظار به مثابه مبارزهای علیه ظلم (مانند جنبش سربداران در قرن هشتم) تا رویکرد
صبر ،دعا و تزکیه نفس فردی که رویکرد غالب جریان روحانیت در طول تاریخ بوده و امروز
هم ادامه دارد .در هر دورهای از تاریخ ،شرایط سیاسی و اجتماعی ،نگاه متفاوتی را به این آموزه
پررنگ میکردند اما آنچه اهمیت دارد ،نفس آموزه انتظار است که در مذهب تشیع و در متون
دینی و روایات مختلف ،با «عدالت» عجین شده است و تصویری که از مهدی موعود ارائه شده،
تصویر منجیای است که بنا دارد بساط ظلم و بیعدالتی را در جامعه بشری برچیند .یکی از این
روایتها ،حدیث مشهور پیامبر اسالم درباره مهدی موعود است« :مهدی از نسل من است ،نام
او همانند نام من و کنیهاش مانند کنیه من میباشد .جسم و منش او دقیقاً به من شباهت دارد .او
در پرده غیبت به سر خواهد برد و در اثر آن مردم در تحیر و شگفتی خواهند ماند .آنگاه وی
همچون ستارهای ثاقب باز خواهد گشت و دنیا را از عدل و داد پر خواهد نمود .چنان که پیش
از آن ،از ظلم و بیعدالتی مشحون گشته است».
اکنون این پرسش مطرح میشود که این عدالت چیست و جامعه چه تصوری از آن دارد؟ آیا
این عدالت وجه اجتماعی دارد و به معنای برداشته شدن تبعیضهای اقتصادی و اجتماعی ،از
بین بردن شکاف طبقاتی و رفع فقر و محرومیت است یا وجه کالمی و دینی داشته و به معنای
گرفتن انتقام اهل بیت از غاصبان حق آنان و بازگشت ائمه برای حکمرانی بر جامعه مسلمانان
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران؛ f.bahrami@ut.ac.ir
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(رجعت) است؟ آنچه از متون شیعه به دست میآید ،این عدالت عالوه بر وجه کالمی و دینی،
وجه اجتماعی نیز دارد .به این ترتیب ،مسلمانان میبایست در دوران غیبت ،انتظار بکشند تا با
ظهور مهدی موعود بساط ظلم ،تبعیض ،فقر و بیعدالتی برچیده شود و حکومتی برقرار گردد
که تحت لوای آن ،همه در شرایط رفاه نسبی و برابر زندگی کنند.
اما سوال اینجاست که آیا شیعیان ،خود نیز چنین تصوری از انتظار دارند؟ به طور خاص ،آیا
فقرا یعنی بخشی از جامعه که بیش از همه ،مورد بیعدالتی قرار گرفته و از ابتداییترین امکانات
زندگی محروم شده اند ،نیز چنین درکی از منجی موعود و ظهور او دارند؟ آیا آنان منتظرند تا
مهدی ظهور کند و روزی را ببینند که دیگر فقیر نیستند و پس از نسلها از وضعیت سیاه فقر و
تهیدستی خارج شوند؟
برای پاسخ به این پرسشها ،نمونههایی از فقیرترین قشرهای جامعه ،یعنی کارتنخوابها و
زنان سرپرست خانوار بر اساس روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده و با آنان مصاحبههای
عمیق کیفی صورت گرفت .نگرش آنان نسبت به فقر ،دین ،امید و انتظار با استفاده از نظریههای
متفکران و جامعهشناسانی چون ارنست بلوخ و هانری دروش مورد سنجش قرار گرفت تا
مشخص شود امید آنان چگونه امیدی است و از جهان و جامعه پس از ظهور مهدی ،یعنی آنچه
که می توان آن را اتوپیای شیعیان دانست ،چه درکی دارند .همچنین با استفاده از تز علی شریعتی
در متن «انتظار ،مذهب اعتراض» آیا میتوان انتظار آنان را مثبت و در جهت اعتراض به وضع
موجود دانست یا این انتظار ،منفی و در جهت حفظ وضع موجود است.
نتایج این مصاحبهها نشان میدهد که آموزه عدالت از انتظار فقرا حذف شده است .آنچه از
عدالت باقی مانده ،وجهی کالمی است که ظهور را با تصویری شبیه به قیامت عجین میکند.
تصویری خداگونه از مهدی همراه با تصویری معادگونه از ظهور که در آن خوب و بد از هم
منفک شده و هر یک ،نتیجه اعمال خود را میبینند .عدالت اجتماعی به معنای رفع فقر،
نابرابریهای اجتماعی و شکاف طبقاتی ،جایگاهی در این انتظار ندارد .به این ترتیب ،آنان که
بیش از همه در جستجوی عدالت هستند ،انتظار مهدی عدالتگستر را نمیکشند .بلکه انتظار
آنان از مهدی ،به عنوان یک موجود خداگونه ،دستگیری از آنان در لحظه است ،چرا که فقرا به
خاطر فقری که گرفتار آن هستند ،الجرم در لحظه زندگی میکنند و امیدی به بهبود وضعیت
خود در آینده ندارند .آنان شاید در تخیالت خود ،آرزوهای موهومی از وضع مطلوب داشته
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باشند ،اما آن را ناممکن میدانند ،بنابراین در وضع خود باقی میمانند .برای آنان مهم نیست که
در آیندهای نامعلوم چه اتفاقی رخ خواهد داد و با وجود اعتقاد قلبیای که به مهدی به عنوان
امام زمان دارند ،مهدی آنان نیز مهدی اینجا و اکنون است .آنان برای شرایط بحرانی فعلیشان از
او استمداد می جویند و انتظار برآورده کردن سریع نیازشان را دارند ،نه تغییرات کالن در سطح
اقتصاد و جامعه .با این تفاسیر میتوان انتظار فقرا را چنگزدن به ریسمان مهدی دانست،
ریسمانی که آنان را از چاه فقر نجات نمیدهد ،بلکه فقط کمک میکند دیرتر سقوط کنند.
واژگان کلیدی :فقر ،انتظار ،مهدی ،عدالت اجتماعی ،تبعیض ،موعود ،منجی
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بر بلندیهای محرومیت؛ روایت ساکنان محله منبع آب اهواز از زیست
حاشیهای؛ مطالعهای با روش نظریه داده بنیاد
سجاد بهمنی ،5کریم رضادوست

5

کوی منبع آب در شرق شهر اهواز و بر تپههایی قرار گرفته که میتوانستند منظری زیبا برای
گردشگری شهری اهواز باشند ،اما اینک محل اسکان قدیمیترین حاشیهنشینان این شهر هستند.
مشکالت و چالشهای زیست در این محله حاشیهنشین اهواز چنان متعدد و پیچیدهاند که فهرست
بلندی از مصاحبه و قولهای مساعدت مدیران در مقاطع زمانی مختلف برای حل آنها بر جای
مانده است .منبع آب از همان ابتدای پیدایش به دلیل امکان تصرف زمین و ضعف قواعد نظارتی و
همچنین اثر پیوسته تکانههای تحولآفرین در استان خوزستان که تولید انسان مهاجر میکردند،
همواره مکانی جذاب برای مهاجرین شهرهای مختلف استان به حساب آمده است.
درباره نحوه پیدایش و گسترش این محله باید گفت ،در سال  5323شمسی کارگران
شهرداری اهواز  ،ایـن ناحیـه را کـه در آن زمان کوه بود ،صاف کردند و به نمایندگی تعاونی
مسکن به هریک از کارگران شهرداری  536مترمربع زمین تعلق گرفت و در سال  5325به آنها
تحویل داده شد .بعدها دیگر ساکنان که اکثرشـان را مهـاجران تـشکیل مـیدادنـد ،بـه صـورت
بیضابطه و غیررسمی به تسطیح کوه پرداختند و خانههایشان را در آنجا بنا کردند که این روند
همچنان ادامه دارد (زیاری و نوذری .)5322 ،پیدایش و گسترش این محله حاشیهنشین و
ناپایدار شهری در ارتباط نزدیک با رخدادها و تکانههای اقلیمی ،اجتماعی و سیاسی دهههای
اخیر در شهرهای شرقی و شمالی استان خوزستان است .از این رو بیشتر ساکنان این محله،
مهاجرانی هستند که در نتیجه اصالحات ارضی ،سرکوب عشایر و تبعات آن ،خشکسالی و
عواملی از این دست از شهرها و روستاهای باغملک ،ایذه ،مسجدسلیمان ،رامهرمز ،امیدیه و
بهبهان به این محله حاشیهنشین مهاجرت کردهاند .با وجود توسعه و گسترش کالبدی این محله
و پیچیدگیهای زیست حاشیهای ،مداقه در تفسیر ساکنان با تکیه بر روش نظریه داده بنیاد

 .5مدرس گره جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ؛ sajadbahmaee@gmail.com
 .5دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ k.rezadoost@scu.ac.ir
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میتواند مهمترین شرایط ،استراتژیهای کنش تعامل و پیامدهای زیست در این محله را آشکار
سازد .هدف اصلی پژوهش ،کشف تفسیر حاشیهنشینان از تجربه زندگی در این منطقه و احصای
مهمترین مشکالت است.
5

در پژوهش حاضر از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است .نظریه داده بنیاد ،طرح
پژوهش کیفی است که محقق بر اساس آن اقدام به تولید یک تبیین عام (نظریه) از یک فرایند،
کنش یا تعامل میکند که بر اساس دیدگاه شماری از مشارکتکنندگان شکل میگیرد (اشتراوس
و کوربین .)5332 ،در این روش ،جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها ،همزمان انجام میشود و
گردآوری دادهها همراه با تحلیل تا جایی که به مرحله اشباع برسد ،ادامه مییابد .تجزیه و
تحلیل ،فرایندی است که با جمعآوری اولین قسمت دادهها شروع میشود و ترسیم بستر ،جزء
اساسی آن به شمار میرود .در این فرایند ،دادهها به کوچکترین اجزای ممکن (مفاهیم) شکسته
میشوند .دادههای جدید همزمان با تمام دادهها از نظر تفاوت و شباهت مقایسه میگردند و
مقولهسازی با مرور مکرر و ادغام کدهای مشابه انجام میگیرد (کوربین و اشتراوس:5652 ،
 .)555این نکته را نیز باید اضافه کرد که در روش نظریه داده بنیاد ،پژوهشگر کار را با نظریهای
که از قبل در ذهن دارد شروع نمیکند ،بلکه کار را در عرصه واقعیت آغاز میکند و میگذارد تا
نظریه از درون دادههایی که گرد میآورد ،پدیدار شود (کوربین و اشتراوس.)55 :5652 ،
در این پژوهش با هر یک از مشارکتکنندگان ،مصاحبهای تلفنی و برای سه بار متوالی و هر
بار در حدود نیم ساعت به انجام رسید .ابتدا از طریق مصاحبه با سه نفر از مشارکتکنندگان،
خطوط کلی پرسشها و مفاهیم اولیه شکل گرفتند ،سپس در ادامه ،مجموعه سواالت به صورت
باز طراحی شده و پس از مصاحبه با ده نفر به اشباع نظری رسید .متن حاصل از پیادهسازی این
مصاحبهها مواد اصلی پژوهش جهت استخراج مفاهیم و مقولهها و ارائه مدل پاردایمی بوده است.
پاردایم ظهوریافته شامل سه بعد شرایط ،کنش -تعاملها و پیامدها است که در بعد شرایط
شامل (اسکان بدون برنامه نسل اول ،امواج گسترده مهاجرت از روستا به شهر ،فقدان طرح جامع
شهری ،مداخالت احساسی و قومی در اسکان حاشیهنشینان ،بیعدالتی در توزیع منابع و توسعه
نامتوازن ،تکانههای اقلیمی و تنشهای قومی در مبدأ) و در بعد کنش– تعامل (مهاجرت از سر

1. Grounded Theory
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ناچاری ،تقال برای اسکان خانواده ،اسکان در جهت کاهش آالم بینوایی ،ساخت و ساز
غیرقانونی و تصرف عدوانی ،انشعابات غیرمجاز خدماتی ،اضطراب دائمی نسبت به آینده و
پیگیری و دریافت قول مساعدت از مسئولین در ادوار مختلف) و در بعد پیامدها (ضعف
احساس تعلق به محله ،فقدان زیرساختهای مناسب ،تراکم باالی جمعیت ،درهم ریختگی
فضایی و کالبدی و احساس بیعدالتی) است که حول یک مقوله هستهای به نام (اسکان
غیررسمی) شکل گرفتهاند.
واژگان کلیدی :زیست حاشیهای ،محله منبع آب ،روش نظریه داده بنیاد ،اهواز
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نامینالیزم و مرگ امر اجتماعی؛ مطالعه جامعهشناختی زوال امر اجتماعی در
ایران
فرهاد بیانی

5

مشاهده رویدادها و پدیدههای جهان پیرامون ،تحلیل آنها و داوری در باب آنهـا از مجـرای یـک
رویکرد و نگرش ویژهای رخ میدهد .هر رویکرد نیز مجموعهای از دریافتهای نظری و اموری
است که به تجربه درآمدهاند .به عالوه ،دیدگاه نظری و شیوه تجربهکردن امور نیز همواره پای در
یک انگاره فلسفی دارند که شیوه اندیشیدن ،چه چیز را مشاهدهکردن و تحلیل تجربه را ممکن و
مقید میکند .این امر در باب علوم اجتماعی و اندیشه اجتماعی شاید بیش از هـر جـای دیگـری
صدق میکند .اندیشه اجتماعی که برآمده از بنیانهای فلسفی است ،شیوه مشـاهده و اندیشـیدن
در باب جهان اجتماعی را از انگارههای فلسفی مختلف میگیرد و هر کدام از این انگارهها سبب
صورتبندی رویکردهای متفاوتی در تحلیل اجتماعی شده است .تأکید بر کنشگر انسانی ،اتخـاذ
رویکرد نظری فردمحور ،بیاصالت کردن و بیاثر کردن امـر اجتمـاعی ،همـه چیـز را محصـول
کنشهای کنشگران فردی تلقیکردن ،بیاعتبار کردن ماهیت ساختارها ،نهادها و نظـامهـا و همـه
چیز را نتیجه مجموعهای منفرد از کنشها دیدن ،بیتوجهی به تعین وجودی پدیدههای اجتماعی
و آنها را تنها اسامی توافقی برای مجموعهای از کنشها دیدن ،از پیامدهای تسلط انگاره فلسـفی
است که این دیدگاههای نظری اجتماعی را صورتبندی کـرده ،یعنـی انگـاره فلسـفی -الهیـاتی
نامینالیزم.5
نامینالیزم بهعنوان یک انگاره الهیاتی -فلسفی ،به واسطه رویکردهای نظری اجتمـاعی ماننـد
دیدگاه تفسیرگرایی ،مکتب روششناسی مردمنگار ،مکتب کنش متقابل نمادین و البته مقابلـه بـا
پوزیتیویسم و منزویکردن آن ،به انگاره فکری مسلط در فضای علوم اجتماعی ایران بـدل شـد.
اگرچه این رویکرد سبب گشودن چشماندازهای تازهای نیز در فهم جامعه و پدیدههای اجتماعی
شد اما اگر یک نتیجه ناخواسته داشته باشد -که البته در تاریخ این مکتـب ،پیامـدهای ناخواسـته
الهیاتی و فلسفی کم نیستند -آن ،بیاعتبار کردن امر اجتماعی و در نتیجه انزوای علومی است که
 .5استادیار جامعه شناسی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ f.bayani@iscs.ac.ir
2 . Nominalism
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امر اجتماعی را در کانون توجه خود داشتند ،یعنی علوم اجتمـاعی .در مقابـل ،محـور قـرار دادن
فرد ،انتخاب و کنشهای فردی در صورتبندی ،تغییر و بازتولید جهان اجتماعی سـبب شـد تـا
اصنافی از دانش که چنین رویکردی را پی میگرفتند ،در میدان معرفت اجتمـاعی پررنـگتـر از
علوم اجتماعی ظاهر شوند .علومی مانند روانشناسی ،مشاوره ،علوم تربیتی ،روانشناسی اجتماعی
و مکاتبی از علوم اجتماعی که واجد دیدگاههای فردمحور بودند.
این وضعیت ،چند نتیجه نامیمون به همراه داشت؛ یکم ،علـوم اجتمـاعی بـه تـدریج از میـدان
معرفتورزی اجتماعی بیرون رانده شد و اصحاب این علوم ،نه در مطالعه جامعه و گـرهگشـایی از
آن اجازه یافتند ،سهمی داشته باشند و نه این اجازه را یافتند که دانش اجتماعی را به حوزه عمـومی
کشانند و از این طریق بتوانند بسط یـدی بـرای ارتقـای معرفـت اجتمـاعی جامعـه داشـته باشـند.
همچنین ،این اصحاب جایی هم در سیاستگذاریها ندارند و جای خود را در بیشتر این مـوارد بـه
روانشناسان ،مشاوران حقوقی و خانوادگی ،روزنامهنگاران و غیره دادهاند .فضای رسانههای رسـمی
کشور که میتواند امکانی توانمند برای تعامل میان اصحاب معرفـت اجتمـاعی و حـوزه عمـومی و
افکار عمومی باشد به سود گفتمان فردمحور و به زیان عالمان اجتماعی مصادره شـده و در مقابـل،
همواره سخن از ناکارآمدی علوم اجتماعی در پاسخ به پرسشهای جامعه میرود .تسـلط نامینـالیزم
یک نتیجه نامیمون سیاسی هم داشته که البته برای اصحاب قدرت چندان هم ماللآور نبـوده و بـل
شعف انگیز است؛ وقتی امر اجتماعی ،بیاصالت و بیاعتبار و بیاثـر شـود و همـه چیـز دسـتاورد
کنشگر فردی تلقی شود ،در این صورت ،هر جا نامالیمت ،کژی ،مسـأله ،چـالش و حتـی بحرانـی
وجود دارد ،ساختار ،سیستم و نهادها دامنشان پاک میماند و آنچه و آنکه باید تنبیه ،تحزیر ،تربیت
و یا حذف شود ،کنشگر منفرد است .این پیامد نامبارک نامینالیزم سبب شده تا این تلقـی صـورت-
بندی شود که چاره هر مشکلی را باید در مواجهه با فرد جستجو کرد .چه راهـی بهتـر از ایـن کـه
چون ماهیت و در نتیجه آثاری برای ساختار و سیستم قائل نیستیم بنابراین نمیتـوان و نبایـد آن را
مورد نقد و ارزیابی قرار داد که هر چه هست ،از کنشگر فردی است.
بخش قابل توجهی از پیامدها را باید در تسلط انگاره نامینـالیزم در فضـای علـوم اجتمـاعی
جستجو کرد .البته این تسلط به طور چشم گیـری بـه واسـطه بخـش کثیـری از اصـحاب علـوم
اجتماعی از طریق توسعه برخی رویکردهای نظری و اشاعه آن در میان دانشجویان و دانشگاههـا
رخ داده است .تسلط نسبی نامینالیزم سبب حذف تدریجی امر اجتماعی در تحلیلهای اجتمـاعی
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شده و این تلقی را بهوجود آورده که سوژه و کنشگر فردی ،نقش محـوری در صـورتبنـدی و
تحول جهان اجتماعی و رویدادها را دارد ،بنابراین برای پاسخ به مسائل و چالشهـای بـهوجـود
آمده باید کنشگر فردی را لحاظ کرد و اوسـت کـه بایـد جوابگـوی شـرایط موجـود باشـد ،نـه
ساختار ،سیستم و یا هر چهارچوب اجتماعی .بنابراین علوم اجتماعی که مطالعـه امـر اجتمـاعی
برایش محوریت دارد ،منزوی میشود و علوم حامی گفتمـان فردمحـور (روانشناسـی ،مشـاوره،
شاخههای مختلف علوم تربیتی و مکاتب اجتماعی فردگرا) رونق روزافزون مییابند.
واژگان کلیدی :نومینالیزم ،علوم اجتماعی ،امر اجتماعی ،مرگ امر اجتماعی
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رویکرد معیشت پایدار ،سرمایهها و موفقیت کسب و کارهای خانگی
داود پرچمی ،5فاطمه جاللی

5

پایداری جامعه به این نکته اشاره دارد که یک نظام اجتماعی میتواند به رغم وجود فشارهای
شدید و یا اختاللهای بزرگ بهرهوری مناسبی داشته باشد ،نیازهای اعضای جامعه را تأمین کند
و همچنین قابلیتهای خود را برای حفظ و بهبود شرایط نظام اجتماعی ارتقاء بخشد .بخشی از
پایداری یک نظام اجتماعی به حفظ یا ارتقاء بهرهوری منابع در درازمدت اشاره دارد .اشتغال و
توانایی تأمین معیشت پایدار از طریق آن در یک جامعه میتواند موجب حفظ بخشی از پایداری
نظام اجتماعی شود ،به طوری که جامعه بتواند با شوکهای به وجود آمده سازگاری پیدا کند و
فرصت دسترسی به یک معیشت پایدار را برای نسلهای بعدی فراهم آورد .کسب وکارهای
خانگی به عنوان کسب و کارهایی که در سالهای گذشته مجدداً مورد توجه قرار گرفتهاند ،می-
توانند زمینه برخورداری از معیشت پایدار را در شرایط دشواری فراهم سازند که نظامهای
اجتماعی و اقتصادی کالن به دالیل مختلفی نظیر شوکهای ناشی از بیماریهای فراگیر مانند
آنچه در پاندومی کرونا شاهد آن بودیم ،ناتوان از تأمین اشتغال پایدار هستند.
کسب وکار خانگی فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کاال و خدمات که به منظور
کسب درآمد ،در محل سکونت افراد انجام میشود و میتواند تمامی یا بخشی از نیازهای
درآمدی واحد خانوار را رفع کند ،امکان تأمین معیشت پایدار و اشتغال پایدار را فراهم نماید و
همچنین عامل مؤثری در رشد و توسعه اقتصاد محلی و کشورها باشد .این کسب و کارها در
ایران در عرصههای مختلف به ویژه حوزه صنایعدستی از قدمت دیرینهای برخوردار هستند و
امروزه با توجه به مسأله بیکاری و شکلگیری شکلهای جدیدی از کسب و کارهای خانگی
مجدداً مورد توجه قرار گرفتهاند.
به وجود آمدن تغییرات اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و تکنولوژیک و همچنین بحرانهای
اجتماعی می تواند هم از سر ضرورت و هم از سر فرصت ،موجب شود افراد تصمیم بگیرند و با

 .5استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی؛ d-parchami@sbu.ac.ir
 .5دکتری بررسی مسائل اجتماعی؛ fatemeh.jalali.j@gmail.com
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توجه به سرمایهها و منابعی که در دسترسشان هست ،دست به اقدامی در جهت تأمین
هزینههای خود و خانوادهشان بزنند .فراهم آوردن شرایط اشتغال درکسب و کارهای خانگی به
دلیل اینکه در مراحل اولیه نیاز کمتری به سرمایههای مختلف دارند و هزینههای تولید را پایین
میآورند ،می توانند گزینه مناسبی برای افرادی باشند که منابع چندانی در اختیار ندارند و
میخواهند از منابع در دسترس و موجود برای راهاندازی یک کسب و کار جدید استفاده کنند.
در ایران به دلیل درصد باالی بیکاری ( 312درصد) بویژه در بین جوانان 52تا  32سال -که نرخ
بیکاری آنان حدود  5313درصد است ،-زنان و فارغالتحصیالن دانشگاهی ،کسبوکارهای خرد
و خانگی میتوانند پیامدهای مثبت بسیاری چون افزایش تولیدملی ،افزایش بهرهوری ،افزایش
سرمایه اقتصادی منطقهای ،افزایش امکان تأمین معیشت پایدار ،کاهش بیکاری ،کمک به توزیع
عادالنه درآمدها و کاهش فقر ،افزایش زمانی که افراد در خانه و در کنار خانوادهشان صرف
میکنند ،استقالل شغلی و  ...داشته باشند و در نهایت ،پایداری نظام اجتماعی را تأمین نمایند.
سرمایههای انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فیزیکی و طبیعی در دسترس خانوادهها بنیان اصلی
تأمین معیشت پایدار را در خانوادههایی که دارای چنین کسب و کارهایی هستند ،فراهم
میسازند .هدف مطالعه حاضر ،بررسی تأثیرگذاری این سرمایهها در موفقیت کسب و کارهای
خانگی به عنوان یکی از فرصتهای تأمین معیشت پایدار در شرایط دشوار و پس از بحرانها و
فجایع اجتماعی است.
به این منظور پیمایشی با  536نفر از صاحبان کسب و کارهای خانگی در شهر تهران انجام
شد .دادهها در نرمافزار  SPSSتحلیل شد .برای بررسی روابط بین دو متغیر فاصلهای از ضریب
همبستگی پیرسون و برای بررسی روابط بین دو متغیر ترتیبی و فاصلهای از ضریب همبستگی
اسپیرمن استفاده شد .برای گروهبندی و دستهبندی کسب و کارها ،روش تحلیل خوشهای

K-

 Meanیا تحلیل خوشهای سلسله مراتبی به کار رفت و سه دسته از کسبوکارها شاملِ مدل
ساده (تأمین معیشت) ،مدل پیشرفته (اشتغال پایدار و معیشت پایدار) و مدل فوق پیشرفته
شناسایی شد .در بررسیهای چند متغیره نیز رگرسیون چند متغیره و رگرسیون درختی (روش
کارت) به کار رفت.
نتایج تحقیق نشان داد ،کسب و کارهای مختلف در سه مدل موجود در بهرهمندی از
سرمایهها به ویژه سرمایه اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند .سرمایه اجتماعی
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(ارتباطات کاری با دوستان و خویشاوندان ،ارتباط خوب و اعتماد بین صاحبان کسب و کارهای
خانگی و مشتریان ،ارتباط و اعتماد بین صاحبان کسب و کارهای خانگی و سایر کسب و کارها
و تأمینکنندگان) و اقتصادی همبستگی باالیی را با موفقیت کسب و کارهای خانگی هر واحد
خانوار دارند ،این دو سرمایه تبیینکننده  23درصد از تغییرات موفقیت کسب و کارهای خانگی
هستند .هنگامی که از رگرسیون درختی استفاده شد ،مشخص گردید که کسب و کارها دوبار بر
اساس سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی برش زده شدهاند .در گره یک ،کسب و کارهای
خانگی که سرمایه اقتصادی کمی دارند ،بر اساس سرمایه اجتماعی مجدداً برش زده شد و
مشخص شد درکسب و کارهای خانگی در صورتِ داشتن سرمایه اجتماعی باال عموماً کمبود
سرمایه اقتصادی جبران شده و این کسب و کارها در دسته موفقها قرار گرفتهاند که توانستهاند
اشتغال و معیشت پایداری را برای صاحب خود و سایر کارکنان فراهم آورند .سرمایهها در سطح
خرد تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی هستند که قابلیت تحدید و تجهیز افراد و خانوارها را
نسبت به این سرمایهها فراهم میسازند و جامعه را نسبت به بحرانهای به وجود آمده تا
اندازهای مصون ساخته و موجب تسهیل گذر از بحرانها و شوکها میشوند.
واژگان کلیدی :معیشت پایدار ،پایداری اجتماعی ،کسب و کار خانگی ،موفقیت کسب و کار،
سرمایه اجتماعی
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برنامههای توسعه« ،سیاستهای کلی» و نقد ناتمام «آزادسازی اقتصادی»
حمیدرضا پرنیان

5

برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،مهمترین اسناد باالدستی کشور در تنظیم
مناسبات میانمدت اقتصادی-اجتماعی کشور هستند که آثاری بلندمدت در پی دارند .این اسناد
که برای دورههای  2ساله تدوین میشوند ،جهتگیری سیاستی کشور در سالهای اجرای آنها را
مشخص میکنند .تا امروز  3برنامه در جمهوری اسالمی ایران به مرحله اجرا رسیدهاند .اگر از
برنامه موسوم به «برنامه صفر» که در سالهای ابتدایی دهه  36تدوین شد ولی در نهایت به
تصویب مجلس نرسید بگذریم ،برنامه اول در سال  5332تصویب و اجرا شد و برنامه ششم به
عنوان آخرین برنامه ،در سال  ،5333واپسین سال اجرای خود را سپری میکند و اکنون در
آستانه قرن جدید ،دستگاههای مربوطه دستاندرکار تدوین برنامه هفتم توسعه هستند.
الجرم در همه سالهای گذشته ،چه پیش و چه پس از انقالب ،نقد و بررسی برنامههای
توسعه از زمان تدوین الیحه مربوطه تا تصویب قانون و نیز پرداختن به مسائل ناشی از اجرا و
پیامدهای اقتصادی -اجتماعی آنها ،از مهمترین دغدغههای علمای اجتماعی ایران از سویی و
سیاستگذاران از سوی دیگر بوده است.
این نقدها از طرف طیفهای متنوع فکری ،در صورتهای مختلف و به انحای متفاوتی بیان
شدهاند .از نقدهای جزئی و بخشی به قسمتهای خاصی از برنامهها گرفته ،تا نقد به روح کلی
و پارادایمهای تدوین برنامهها .از پذیرش رویکردها و انتقاد از اجرا ،تا نفی تمام و کمال
جهتگیریها .همچنین از آنجا که برنامهها اسناد سیاستی بوده و در بدو امر به دست قوه مجریه
تهیه میشوند ،الجرم هیچگاه از انتقادهای سیاسی مبرا نبودهاند .گروههای سیاسی مختلف،
تصمیمهای سیاستی مخالفان صاحب منصب خود را از خالل نقد برنامههای مدون ایشان ،مورد
انتقاد قرار داده و راههای جایگزین پیشنهاد کردهاند.
در سال های اخیر ،با اولویت یافتن مسائل و مشکالت اقتصادی در جامعه ،الجرم انتقادهای
حاشیهای به جهتگیریهای اقتصادی اهمیت روزافزون پیدا کرده است .دهه  36در حالی به
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران؛ parnian.hr@gmail.com
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پایان خود نزدیک میشود که انتقادات به سیاستهای آزادسازی اقتصادی از جمله
خصوصیسازی ،مقرراتزدایی ،کاهش حجم دولت و  ...که روح مشترک برنامههای ششگانه
توسعه بوده است ،به نوک پیکان انتقادها بدل شده است .هشدارها و انتقاداتی که تا به دیروز
بیشتر در محافل دانشگاهی شنیده میشد حاال از زبان سیاستمداران و موافقان دیروز این
رویکردها هم به گوش میرسد.
از این حیث نقد «بازار آزاد» یا سیاستهای «نئولیبرال» بدل به نقد دولتها (قوای مجریه) به
عنوان تنظیمکنندهها و مجریان برنامههای توسعه شده است .این در حالی است که پس از پایان
دوره دولتهای مستقر ،به دلیل خاستگاه جناحی نقد ،اساس انتقادها به سیاستها به فراموشی
سپرده میشود و به دلیل مسیر ایجاد شده حقوقی -قانونی قبلی ،روند امور به سیاق قبلی
پیگیری میشود.
اکنون که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم ،آسیبشناسی برنامههای قبلی در
دستورکار قرار گرفته است و از طرفی برخی از منتقدان رویکرد «نئولیبرال» خود از
تعیینکنندگان خطوط کلی برنامه پیشرو هستند .حال پرسش اینجاست که چرا پیش از این ،به-
رغم انتقادات مختلف به برنامههای قبلی ،هیچگاه شاهد انعکاس این انتقادات در سطح
سیاستگذاری نبودهایم ،به نحوی که در عمل ،بهرغم تغییر دولتها جهتگیری کلی حاکم بر
برنامهها ثابت بوده است؟
بیشک در این سالها ،پدید آمدن ذینفعانی که اصالح مسیر را دشوار و در مواردی ناشدنی
میکنند ،یکی از مهمترین عوامل در تداوم جهتگیری سیاستی بوده است اما پیش از آن باید به
این نکته توجه داشت که کم و بیش چسبندگی به مسیر از پشتیبانی ساز و کارهای قانونی
برخوردار است .در نتیجه این پرسش مطرح میشود که مسأله تغییر رویکردهای کلی در
برنامههای توسعه تا چه حد و در چه زمینههایی امکانپذیر است؟ و اصوالً از منظر قانونی،
پتانسیل تغییر در رویکردهای کالن در چه قسمتی از روند قانونگذاری برنامههای توسعه وجود
دارد و کجا با مانع روبهروست؟
برای پاسخ به این پرسش ،باید نگاهی تاریخی به ترتیبات قانونی تدوین برنامههای توسعه
داشته باشیم .به نظر میآید در طول سه دهه گذشته و به خصوص بعد از پررنگشدن نقش
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مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین «سیاستهای کلی» و اسناد «چشماندازی» از اواخر
دهه  ،56باید به ارتباطِ تاکنون مغفولمانده برنامههای توسعه و این دست سیاستها نظر کنیم.
از آنجا که این اسناد در میانه قانون اساسی و برنامه ها ،به عنوان اسناد باالدستی تر از
برنامه ها ،خطوط کلی حرکت برنامه های توسعه را مشخص می کنند ،برای فهم ،تدقیق و
اصالح روند کلی برنامه ها ناچار به واکاوی این ارتباط هستیم و بدون بررسی جامع و تاریخی
این ارتباط ،ظرفیت های قانونی تغییر در رویکردهای کلی الجرم پوشیده می ماند و نیاز به
اصالح جهتگیری ها ،در سطح نقد برنامه های توسعه و الجرم نقد سیاستی و سیاسی دولتها
در جا میزند.
در واقع ما عالوه بر کوششهای پیشین در جهت فهم جامع برنامههای قبلی و روند
برنامهریزیهای پیشرو ،به بررسیهای تاریخی در مورد نظام برنامهریزی و نیز شفافتر شدن
ارتباط سیاستگذاری و برنامهریزی نیازمندیم.
این پژوهش کوشیده است تا با استفاده از روش پژوهش تاریخی ،روند تاریخیِ تفکیک
نهادی بین سیاستگذاری و برنامهریزی در نظام تصمیمگیری کالن کشور را با تمرکز بر ارتباط
«سیاستهای کلی» تدوین شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و برنامههای توسعه ،بکاود
تا گامی در جهت فهم ترتیبات ،موانع و ظرفیتهای قانونی موجود در این عرصه بردارد.
واژگان کلیدی :سیاستگذاری ،برنامهریزی ،برنامه توسعه ،بازار آزاد ،نئولیبرالیسم ،برنامه توسعه
هفتم
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ارزیابی سیاستگذاری بازیابی حوادث در شبکه برق با تمرکز بر ابعاد
اجتماعی حادثه( :مطالعه موردی خاموشی شبکه برق استان خوزستان بر
اثر پدیده ریزگرد)
اشرف السادات پسندیده ،5غالمرضا حیدری ،5مریم محمودی

3

پدیده گرد و غبار خیس در استان خوزستان در بهمن  ،5332شبکه برق استان را متأثر و
خاموشی گستردهای را رقم زد .بهدنبال قطعی برق ،سایر زیرساختهای استان نظیر سیستم
آب رسانی ،حمل و نقل ،ارتباطات و  ...نیز دچار مشکل شد و به این ترتیب ،یک بحران بزرگ
در شهرستان اهواز رخ داد .پس از وقوع این حادثه ،وزارت نیرو با تجهیز امکانات و منابع از
سراسر کشور اقدام به شستشوی خطوط نموده و تمام تالش خود را برای بازیابی حادثه به انجام
رساند اما بهرغم تالشهای انجامگرفته ،واکنشهای اجتماعی گستردهای در شبکههای اجتماعی،
تجمعات در مقابل استانداری خوزستان ،برخورد نامناسب با کارکنان وزارت نیرو در حین
شستشوی خطوط و  ...رخ داد و این سوال برای مسئولین وزارت نیرو ایجاد شد که علت این
حجم از واکنشها چیست؟ برای پاسخ به این سوال در این مقاله با بهکارگیری روش تحقیق
میکس متد به شناسایی و تحلیل ابعاد و پیامدهای اجتماعی حادثه پرداخته شده است.
نتایج تحلیلهای بخش کیفی نشان داد سه مقوله «ویژگیهای حادثه»« ،زمینههای اجتماعی
استان» و «آمادگی پیشین و مدیریت حادثه» در مقوله محوری مطالعه یعنی «ادراک از حادثه »
نقشآفرین بودهاند .همچنین پیامدهای اجتماعی حادثه نظیر «افزایش تمایل به مهاجرت از
استان» یا «نگرانی بابت تکرار حادثه» در پیوند مستقیم با ادراک از حادثه قابل تفسیر میباشند.
به منظور تعمیق نتایج بخش کیفی ،بخش کمی مطالعه با انجام پیمایشی در سطح شهر اهواز
صورت پذیرفت .نتایج این بخش ،تأییدکننده تفاسیر ذکرشده در بخش کیفی بوده است .اما یافته
کلیدی مقاله با تمرکز بر مقوله محوری ادراک از حادثه آن بوده که شکاف ادراکی گستردهای

 .5عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو (نویسنده مسئول)؛ apasandideh@nri.ac.ir
 .5عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو؛ ghheydari@nri.ac.ir
 .3کارشناس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری؛ mm.mahmoodi1@gmail.com
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میان مسئولین و گروههای مختلف مردم خوزستان درخصوص ابعاد مختلف حادثه وجود داشته
است که این امر ،فهم واکنشهای اجتماعی پس از حادثه را میسر میکند .بنابراین این الزام
وجود دارد که در پس از وقوع حوادثی نظیری حادثه قطعی برق بهمن  5332فراتر از
رویک ردهای مهندسی به تحلیل حادثه پرداخته و با در نظرگرفتن ابعاد اجتماعی حادثه و
تحلیلهای مرتبط ،زمینه را برای سیاستگذاریهای مناسبتر بازیابی بلندمدت حادثه فراهم نمود.
واژگان کلیدی :حوادث ،سیاستگذاری ،ارزیابی و تحلیل اجتماعی ،قطعی برق ،خوزستان
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پایداری و مشارکت پویا :کلیدیترین راهبردهای جامعه ایران
پرویز پیران

5

بر پایه نموداری با عنوان از گذشته تا به امروز ،تردیدی باقی نمیماند که پایداری و مشارکت
پویا که شهروندی و حق مشخص به شهر مشخص پیشنهادی هانری لهفور از جمله حیطههای
تجلی و بروز مشارکت است ،فوریترین و کلیدیترین راهبردهایی است که جامعه ایرانی از
پرداختن جامع ،سخت اندیشیده و منجر به طراحی دهها طرح ( )programsتجزیه طرحها به
دهها برنامه ( )plansو تدوین و تعریف دهها پروژه ( )prjctsگریزی ندارد .اجزای دو راهبرد
یادشده برای درک بهتر و صرفهجویی در زمان در مدل زیر که مدل پایداری و مشارکت
پویاست ،تقدیم شده است.

مدل پایداری و مشارکت پویا

نمودار پیشگفته که جمعبندی پژوهشهای این دانشآموز بهشمار میرود از سویی به
گذشته این سرزمین اثیری ،نظری گذرا افکنده و از دیگر سو ،پیدایش و دگرگونیهای
 .5جامعهشناس

بخش اول :چکیده مقالهها 81 

سرمایهداری را معرفی کرده است .سپس آن گذشته تاریخی با ویژگیهایش بهدلیل ضرورت
گسترش سرمایهداری در لحظهای تاریخی با یکدیگر برخورد کرده و حاصل آن که در مفهوم
تجدد یا مدرنیته ایرانی صورتبندی شده است .از آن لحظه تاریخی به بعد که بازه زمانی بیش
از یکصد سال را در بر میگیرد دگرگونیهایی رخ داده است که برکنار از وجوه مثبت و
ضروری ،در زمان حاضر جامعه ایران را با ناپایداری گسترده در تمامی عرصهها ،بههمراه
شرایطی آنومیک اما برعکس ماهیت آنومی سخت ،پایدار شده روبرو ساخته است.
نکته مهم بعدی آن است که دو پدیده ناپایداری فراگیر و آنومی طوالنیشده با بحران ناشی
از فقدان مشارکت پویا نیز درگیر است .از اینروی پایداری در ابعاد گوناگون و مشارکت پویا به
فوریترین و کلیدیترین راهبردهای جامعه ایرانی بدل گردیده که در مدل پایداری و مشارکت
پویا تشریح میشود.
واژگان کلیدی :پایداری ،مشارکت پویا ،جامعه ایران ،مدرنیته ایرانی
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جمعبندی شرایط کنونی کشور

نمودار شماره  :9چارچوب تاریخی  -تحلیلی عناصر متشکله و زمینه تاریخی پیدایش مسائل
ایران (نمونه موردی)
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پیامدهای نهادیشدن امر دینی در حیات اجتماعی دین؛ آیا چاقو دسته خودش
را میبرد؟
محمدرضا پویافر

5

نهادیشدن 5فرایندی است که طی آن برخی ویژگیها و خصوصیات جمعی همچون (یک
مجموعه باورها ،هنجارها ،نقشهای اجتماعی ،ارزشها یا مجموعه خاصی از کنشها) صلبیت و
قاعدهمندی بیشازپیش به خود میگیرند و آرامآرام در مسیر ساختیافتگی هرچه بیشتر ،تبدیل
به مجموعهای کمابیش پیچیده از قواعد ،الگوها ،سیستم و سازمان میشوند.
در یک تعریف عملیاتی میتوان گفت که نهادیشدن حداقل با دو شاخص قابل مطالعه است:
 -5ساختیافتگی قواعد و رویهها
 -5دولتیشدن امورِ فرهنگی در تمامی ابعاد آن
بخشی از این فرایند در مورد واقعیتهای اجتماعی مختلف کمابیش در گذار به جامعه
مدرن اجتنابناپذیر است ،اما شکل شدید آن به ویژه در امور فرهنگی ،میتواند پیامدهای منفی
برای جامعه داشته باشد .در نتیجه ،اکنون در برخی از امور فرهنگی ،ما با رویههای به شدت
نهادیشده و در واقع با نهادها ،سازمانها و سیستمهایی مواجه هستیم که جزئیترین موارد را در
موضوعات مربوط به خود ،تعیین کردهاند .درعینحال ،نهادیشدن ،میتواند نمودی از حضور و
مداخله مستقیم حاکمیت 3در امور مختلف اجتماعی و فرهنگی باشد .در نتیجه ،نهادیشدن
میتواند با ایجاد یا سازماندهی نهادهای دولتی یا ارگانهای خاص مسئول نظارت یا اجرای
سیاست ،نیز نمایان شود.
انقالب سال  5325در ایران که با هدف پیادهسازی احکام اسالم و در واقع «به زمین آوردنِ
خدا» منجر به استقرار نظام سیاسی دینی شد ،به فاصله کمتر از یک دهه پس از پیروزی ،به
ساختیافتگی و نهادیشدن شئون و امور مختلف فرهنگی بهویژه در حوزه دین انجامید.
سیاستی که در پیش گرفته شد ،به شدت به شیوه تربیتیِ یک «پدرِ همیشه نگران از انحراف
 .5استادیار جامعهشناسی ،دانشگاه علوم انتظامی امین؛ mrpouyafar@gmail.com
2 . institutionalisation or institutionalization
3 . Government
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فرزندان» شباهت داشت .در پسِ این سیاست ،گویی یک نوع بیاعتمادی نسبت به توان یا اراده
و تمایل مردم به دین و تقید به دین وجود داشت ،بنابراین ،برای امور مختلفی که بهنوعی
مستقیم یا غیرمستقیم به دین ،ارزشهای دینی و اخالق دینی در حوزه عمومی – و گاه حتی
خصوصی -مربوط میشد ،قوانین ،دستورالعملها و رویههای رسمی شکل گرفت .هرچه از
سالهای اولیه پس از پیروزی انقالب فاصله گرفتیم ،ساختیافتگی و نهادیشدن امر فرهنگی و
از جمله ،امر دینی بیشتر و بیشتر شد .از سوی دیگر ،مراکز سیاستگذاری و سازمانهای حاکمیتی
با دغدغه توسعه و ترویج دین و فرهنگ دینی در جامعه ،شروع به حمایت مستقیم و بلکه
مشارکت و مداخله اجرایی در فعالیتها و برنامههای دینی کردند .تمامی این فرایندها و رویهها
با هدف تقویتِ نقشِ مثبت دین در نظم اجتماعی انجام شد .بنابراین نهادیشدن امر دینی در
ایرانِ پسا انقالبی حداقل در دو شکل رخ داد:
 -5ساختیافتگی قواعد و رویهها :در این بخش ،برای حفظ دین ،جایگاه اجتماعی دین و
دینداری مردم ،برای انواع رفتارهای خالف شرع که حتی در برخی از موارد جنبه کامالً
خصوصی پیدا میکرد ،جرمانگاری شد .الزام به رعایت حجاب در فضاهای عمومی و حتی
داخل خودرو در چارچوب قانون رسمی همراه با وضع مجازات برای تخطی از آن ،نمونهای از
این موارد بود .در نهایت ،شدت این تقنین و تدوین قوانین و مقررات همهجایی که بهویژه
متمرکز بر احکام دینی بود ،مصادیق جرم در ایران به تعداد  5266مورد ،یعنی یکی از باالترین
تعداد مصادیق جرم در میان کشورهای جهان رسید.
 -5دولتیشدن امرِ دین در تمامی ابعاد آن :بعد و روی دیگرِ سکه در نهادیشدن امر دینی
در ایران ،حضور ،مشارکت و بلکه مداخله مستقیم حاکمیت در فعالیتها و برنامههای گوناگون
فرهنگی و دینی بود .در نتیجه ،حکومت ،خود دست به تأسیس هیأت میزد ،خود برای
برگزاری شعائر مذهبی از طریق صرف بودجه ،امکانات و نیروی انسانی ادارات و سازمانهای
دولتی برنامهریزی و فعالیت میکرد و برای مؤسسات غیردولتی دینی متعددی مستقیماً در قانون
بودجه ساالنه به مبالغ قابلتوجهی بودجه پیشبینی میکرد.
در این مقاله ضمن تشریح فرایند نهادیشدن و نحوه عملکرد آن در امر دینی ،پیامدهای آن
طی بیش از چهار دهه استقرار نظام سیاسی دینی در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است .براین
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اساس ،تالش میشود تا بر پایه شواهد ،اطالعات و مصادیق تجربی در چند حوزه ،پیامدهای
نهادیشدن امر دینی ،مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد .این حوزههای مورد تحلیل عبارتاند از:
 سیاستگذاری در امر مناسک و آیینهای دینی سیاستگذاری امر زیارت سیاستگذاری در ابراز هویتِ دینی (پوشش /حجاب) سیاستگذاری امور خیر (نیکوکاری) دینیدر نهایت بر اساس نتایج پژوهش ،چنین استدالل میشود که نهادیشدن امر دینی با وجود
صرفِ هزینههای کالن ،امکانات گسترده سازمانهای حکومتی و بهکارگیری مستقیم کارکنان آنها
در این امور ،نهتنها به میزان مورد انتظار به اهدافش نزدیک نشده ،بلکه منجر به پیامدهای منفی
برخالف خواستِ سیاستگذاران شده که برخی از آنها چنیناند:
 تقویت زمینههای سکوالر شدن فردی در جامعه افزایش پتانسیلِ خشونت له /علیه دین تعمیق شکافهای ایدئولوژیک در جامعه و کاهش همبستگی اجتماعی با برجستهکردنمرزهای خودی /غیرخودی و مذهبی /غیرمذهبی
 نزول پایگاه اجتماعی گروههای با هویت /متظاهر به نمادهای دینی (چادر  -عمامه) تضعیف ابعاد عملی دینداری کاهش نگرش مثبت به دین ،باورهای دینی ،نمادهای دینی و در نهایت« ،خدا» کاهش مشروعیت نظام سیاسی دینی که برخالف انتظار و از طریق کاهش تعلق خاطر واعتماد به حکومت در نتیجه عملکرد نامناسب آن رخداده است.
در نهایت ،بر پایه پیامدهای منفی یادشده که حاصل نهادیشدن شدید امر دینی در جامعه
ایرانیِ پسا انقالبی است ،پیشنهادهایی چند ارائه میشود که محور اصلی آنها ،تقلیل نقش
حکومت از مجری و مشارکتکننده و حاضر در همه امور ،به نقشهای «سیاستگذاری»« ،ناظر»
و «تسهیلگر» است تا بهاینترتیب با اعتماد بیشازپیش به مردم و نقشآفرینی واقعیِ گروههای
مردمی ،اعتمادِ داده شده به آنها به طور متقابل از سوی حکومت باز پس داده شده ،کارکردهای
منفی سیاستگذاری فعلی در امر دینی کاهش و موقعیت اجتماعی دین ترمیم یابد.
واژگان کلیدی :دین ،دینداری ،نهادیشدن امر دینی ،سکوالر شدن ،سیاستگذاری دینی
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روابط قدرتی گروههای اجتماعی بر اساس احساسات منعکسشده در
جوکهای اینستاگرامی در سال 9911
1

فرح ترکمان  ،پرنیا رضی پور

2

در دهههای اخیر با توجه به پیشرفت فناوری و شکلگیری فضای مجازی ،شاهد افزایش کاربرد
اشکال مختلف شوخی در شبکههای مختلف اجتماعی نظیر اینستاگرام هستیم که مناسبات
متفاوتی از روابط گروههای اجتماعی را در معرض دید مخاطبان میگذارد که از این منظر
بررسی آن امری مهم و ضروری است چراکه از منظر جامعهشناختی جوکها عالوه بر بذلهگویی
و نشاط روح و ذهن بهعنوان یکی از ابزارهای شناخت مسائل اجتماعی محسوب میشوند،
بهطوریکه در محتوای خود شامل بسیاری از واکنشهای اجتماعی ،احساسی ،عقیدتی و نگرشی
مختلف هستند .درواقع جوک با نشانه گرفتن بسیاری از عیوب فردی و اجتماعی زمینه اصالح و
آگاهی آن را فراهم میآورد .فالگل در مقالهای تحت عنوان «شوخطبعی و خنده» به رابطه
چندگانه میان شوخی ،سنن فرهنگی و احساسات گروههای اجتماعی اشاره دارد .به عقیده او
رهاسازی انرژی بهواسطه خنده با شکست تابوها و میزان ممنوعیت اجتماعی ارتباط مستقیمی
دارد .کولسینون نیز ( )5665جوک را بهعنوان بخشی از رفتار اجتماعی میدانست که به عقیده او
با نوعی مکانیسم مدیریت و کنترل قدرت همراه است .در نظر وی شوخطبعی به دنبال تعامل با
فضای واقعی جامعه است که در بسیاری از موارد نوعی فرآیند این همسانی را منعکس میکند.
درواقع تکرار انتظارات فرد به فرآیند فرهنگی است .او در ادامه میگوید :جوکها در بسیاری
موارد منعکسکننده جدیترین پیامهای اجتماعی هستند .دیویس نیز معتقد است جوکها اغلب
نشان میدهند چه گروههایی از لحاظ اجتماعی پذیرفتهشده هستند.
از سوی دیگر فعالیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام مانند سایر شبکههای اجتماعی در
محورهای مختلفی همچون کسب کار ،ترویج عقاید ،تبلیغات ،سرگرمی و طنز صورت میگیرد
و با هشتک گذاری ،امکان جستجو و دستیابی به سوژهها را بهراحتی میسر میسازد .این

 .5دکتری جامعهشناسی ،استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز؛ ft134033@gmail.com
 .5دکتری جامعهشناسی ،دانشآموخته دانشگاه آزاد تهران مرکز؛ Parniya641@gmail.com
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دسترسی و استفاده آسان موجب شده که اینستاگرام به ابزاری پرطرفدار و محبوب میان کاربران
ایرانی تبدیل شود و فضا را برای تغییر نگرش افراد فراهم آورد .از طرفی اینستاگرام در جوامع
مختلف بیشتر توجه نوجوانان و جوانان را به خود مشغول کرده است .تحقیقات مختلف نیز
نشان میدهد که شبکه اجتماعی اینستاگرام در میان سایر شبکههای اجتماعی بیشتر این قشر را
به سمت خود میکشد چراکه نوجوانان و جوانان امروزه بیشتر از هر شبکه اجتماعی وقت خود
را در شبکه اجتماعی اینستاگرام میگذرانند (سالومن .)5653 ،این احتماالً به این دلیل میتوانند
باشد که جوانان بیشتر عالقهمند به اشتراکگذاری تصاویر در میان دوستان و همساالن خود
هستند (بخشی .)5653 ،درواقع میتوان اینگونه اذعان نمود که شبکه اجتماعی اینستاگرام با
قابلیت اشتراکگذاری عکس ،فیلم و متن نوشته فضای مناسبی را برای بروز نگرشها و بیان
احساسات را به کاربران خود میدهد.
با توجه به آنچه گفته شد ،مقاله حاضر میکوشد به این سؤاالت پاسخ دهد؟ پستهای
اینستاگرامی حاوی چه پیامها و احساساتی هستند؟ این احساسات در شبکه اینستاگرام چگونه
بیان میشود؟ برای پاسخ به این سؤاالت با بررسی ادبیات جامعهشناسی طنز و جامعهشناسی
احساسات از نظریه قدرت و منزلت کمپر بهره گرفته شد .به عقیده کمپر ،ساختار اجتماعی و
روابط مبتنی بر قدرت -جایگاه در درون جامعه شکل میگیرد .به اعتقاد او ،روابط متفاوت
قدرت و جایگاه ،فرآیندهای فیزیولوژیکی متفاوتی را به جریان میاندازد که بهنوبه خود
احساسات متفاوتی را ایجاد میکند .قدرت در باور او به کنشهایی ارجاع دارد که ماهیتی الزام
آور ،اجباری ،تهدیدکننده و مجازات کننده داشته باشند و به این وسیله ،ارتباطی را ایجاد میکند
که در آن ،یک کنشگر بر دیگری مسلط شده و او را تحت کنترل خویش درآورد .کمپر در ادامه
بیان میکند :جایگاه یک بعد کمیتی است که نشاندهنده مقدار تأیید ،احترام ،پاداش ،تمجید،
تبعیت داوطلبانه ،حمایت مالی یا احساسی و حتی عشقی است که کنشگران به یکدیگر عرضه
میکنند .توزیع این دو بعد در ساختار اجتماعی بهگونهای است که بعضی از کنشگران به شکل
طبیعی از قدرت و جایگاه بیشتری برخوردارند و بعضی دیگر کمتر که همین مسأله باعث تجربه
احساسات مختلفی چون غم ،شادی ،نفرت ،اندوه و  ...در جایگاههای متفاوت اجتماعی و
گروهی میشود .بدین ترتیب ،افراد برای اینکه احساسات منفی ناشی از نقصان جایگاه خود را
جبران کنند یکی از راهکارهایی که به کار میبندند؛ استفاده از شوخی و جوک است .درواقع با
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استفاده از جوکها درصدد نقد این روابط جایگاهی برمیآیند .در تحقیق حاضر برای پی بردن
به محتوای جوکهای اینستاگرامی از روش تحلیل محتوا (کیفی) استفادهشده است.
در این پژوهش  56پست طنز اینستاگرامی انتخاب و در مرحله بعد مورد تحلیل محتوی
کیفی قرار گرفت .درواقع تحلیل محتوی بهطور بالقوه یکی از مهمترین تکنیک پژوهش در علوم
اجتماعی به شمار میرود که در پیشناخت داده نه بهمنزله مجموعهای از رویداد عادی ،بلکه
بهمنزله پدیدههای نمادین است؛ بدون آنکه در واقعیت اجتماعی ایجاد اخالل نماید .با توجه به
روش این پژوهش که تحلیل محتوا است ،جامعه آماری در این پژوهش صفحههای اینستاگرامی
طنز است که با اهداف تحقیق یعنی بررسی روابط گروههای اجتماعی ارتباط دارد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد در دهه اخیر شاهد افزایش کاربرد اشکال شوخی در فضای
مجازی و بهخصوص در شبکه اجتماعی اینستاگرام هستیم .در ادامه پستهای اینستاگرامی
مرتبط با روابط قدرتی و جایگاهی به سه دسته جوکها و طنز تصویری مشاهدهشده ،مضامین و
محتوا و احساسات منعکسشده تقسیمشده است .بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان میدهد
قابلیت و توانایی شبکه اینستاگرام موجب شده شکلی جدیدی از رابطه احساسی دوطرفه و
متقابلی میان صاحبان صفحات و کاربران ایجاد شود ،چراکه صاحبان صفحه مجازی با گذاشتن
پست در صفحه خود نگرش احساسی خود را نسبت به موضوع شوخی بیان میکنند و از طرف
دیگر این امکان نیز برای کاربران و مخاطبان فراهم است که با گذاشتن کامنت و پیامها
(بهصورت نوشته و شکلک) احساسات خود را نسبت به موضوع مطرحشده بهراحتی بیان کنند.
واژگان کلیدی :اینستاگرام ،احساسات ،جوک ،قدرت ،گروههای اجتماعی
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تحلیل تحوالت زمانبندی ازدواج در جامعه ایرانی در سه دهه اخیر
فاطمه تنها

5

ازدواج یکی از وقایع مهم حیاتی است که دچار تغییر و تحوالت عمیقی در تمامی ابعاد گشته
است .در میان این عوامل ،زمانبندی و سن ازدواج از اهمیت ویژهای برخوردار است .اهمیت
زمانبندی وقوع ازدواج و تمرکز برخی محققان جمعیتشناسی بر این موضوع را بیشتر میتوان
به رابطه تنگاتنگ ازدواج و تشکیل خانواده با باروری نسبت داد ،چرا که زمان وقوع ازدواج،
تأثیر بالفصل و بدون واسطهای بر باروری اعمال میکند .در زمینه بررسی وضعیت ازدواج،
شاخص نادرست اما متداول میزان عمومی ازدواج در کشور استفاده میگردد .شاخص متدوال و
نادرست میزان عمومی ازدواج به علت اینکه جمعیت در معرض واقعه این شاخص کل،
جمعیت است و در بین آنها افرادی هستند که در معرض واقعه نمیباشند (مانند افراد زیر 56
سال و افراد دارای همسر) بهتر است از شاخصهای اختصاصی استفاده شود .این مقاله با هدف
نگاه واقعبینانه به تحوالت رویداد ازدواج در ایران به تحلیل مقطعی و نسلی تحوالت واقعه
ازدواج در ایران در سه دهه اخیر با استفاده از شاخصهای اختصاصی میپردازد.
روش این تحقیق ،کمی و تحلیل ثانویه دادههای جمعی سرشماریهای ،5322 ،5352 ،5332
 5336و  5332میباشد .شاخصهای مورد بررسی در این تحقیق به شرح زیر است:
نسبت تجرد :این شاخص از تقسیم تعداد افراد هرگز ازدواج نکرده در هر گروه سنی به
جمعیت کل آن گروه سنی بهدست میآید .عدد بهدست آمده کسر در عدد  566ضرب میشود و
رقم بهدست آمده ،نشاندهنده درصد افراد مجرد در گروه سنی موردنظر به کل جمعیت است
(ناجی اصفهانی و نیلی اصفهانی .)5332 ،نتیجه این شاخص نشان میدهد به ازای هر  5666نفر
جمعیت در سن موردنظر ،چند نفر مجرد وجود دارد که تقریبی از تجرد و زمانبندی ازدواج
برای مقایسه در سنین و زمانهای مختلف را در اختیار قرار میدهد.
میزان ازدواج ویژه سنی اول ( :)ASFMR3شاخص ازدواج اول ویژه سنی (،)ASFMR
شاخص درصد ازدواج در هر گروه سنی به ازای هر  5666نفر فرد هرگز ازدواج نکرده در همان
گروه سنی است.

 .5دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران؛ f.tanhaa@gmail.com
2. Age specific first marriage rate

  91پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

در فرمول باال  Rمخفف ازدواج ویژه سنی ( )ASFMRدر گروه سنی مورد نظر است.

PS

نشاندهنده درصد تجرد X ،گروه سنی در سرشماری  Y ،نیز نشاندهنده سال سرشماری است
(تایی هوآن.)5665،5
به عنوان مثال برای محاسبه ازدواج ویژه سنی در گروه سنی  56-52سال در سرشماری
 ، 36باید درصد تجرد این گروه سنی را بر درصد تجرد گروه سنی ماقبل در سرشماری قبل
یعنی گروه سنی  52-53ساله در سرشماری  ، 22تقسیم کنیم .سپس با استفاده از نتیجه کسر به
دست آمده ،بقیه فرمول اجرا می شود .این شاخص با استفاده از داده های سرشماری ،به شکل
غیر مستقیم ،تعداد ازدواج ویژه سنی را به ازای هر  5666نفر فرد مجرد در گروه سنی موردنظر
در فاصله دو سرشماری برآورد میکند (تای هوان .) 5665 ،با مقایسه این شاخص در سنین
مختلف می توان نتیجه گرفت که کدامیک از گروههای سنی در زمانهای مختلف ،بیشترین
میزان ازدواج را داشتهاند.
نتایج بررسی نسبت تجرد در سنین پایین زنان نشان میدهد این شاخص درحال کاهش است
در حالیکه نسبت تجرد مردان در سنین آغازین ازدواج و تا قبل از  36سالگی در سرشماریهای
 5332نسبت به سرشماریهای قبل ،افزایش محسوسی داشته است و این تفاوت نسبت تجرد
مردان و زنان در سنین زیر  36سال در سرشماری ( 5336تقریباً باالبودن  5برابری نسبت تجرد
مردان به زنان) میتواند در آینده نزدیک ،منجر به مضیقه ازدواج مردان شود .همچنین نتایج بررسی
این شاخص ،نشاندهنده افزایش محسوس میزان تجرد قطعی در میان زنان و مردان در سرشماری
 5332نسبت به نتایج سرشماریهای قبل را نشان میدهد .نسبت تجرد زنان باالی  22سال در این
سرشماری به حدود  2/2درصد رسیده در حالیکه در سرشماریهای قبل ،حدود  5درصد بوده
است .در مورد مردان ،نسبت تجرد به حدود  5/2درصد افزایش یافته که نسبت به سرشماریهای
قبل ،دو برابر شده است .گرچه نسبت تجرد قطعی زنان و مردان ،هر دو افزایش داشته اما با توجه
به محدودیتهای فرهنگی سن ازدواج برای زنان و اهمیت ازدواج زنان در شاخصهای باروری،
میتواند تبعات مختلف اجتماعی و فرهنگی برای جامعه داشته باشد.
تحلیل شاخص میزان ازدواج ویژه سنی اول نشان میدهد میزان ازدواج ویژه سنی اول در
متولدین سالهای  56-53در سرشماری  5332که در سنین آغازین ازدواج هستند ،نسبت به
1. Tai Hwan
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سرشماریهای قبل در سنین متناظر ،افزایش قابلتوجهی داشته است .این افزایش با توجه به
نظریه اقتصاد ازدواج ،بهدلیل باالبودن تعداد مردان در سنین ازدواج در گروه سنی قبل (مردان
متولد  32-33سا ل) است که تمایل به ازدواج با دختران کوچکتر از سن خود دارند که منجر به
افزایش میزان ازدواج دختران متولد  56به باال شده است .این ترجیح سنی در ازدواج پسران
متولد دهه  36با دختران متولد  56به باال منجر به افزایش محسوس نسبت تجرد دختران دهه 36
در دو سرشماری اخیر نسبت به سالهای قبل شده است ،به طوری که نسبت تجرد دختران -33
 36سال در سرشماری  5332به باالی  52درصد رسیده که در سرشماریهای قبل تقریباً 56
درصد بوده است .این نسبت تجرد میتواند منجر به افزایش بیشتر نسبت تجرد قطعی زنان در
سالهای آینده شود .الگوی میزان ازدواج ویژه سنی اول مردان نشاندهنده این است که اوج
ازدواجهای مردان در سالهای  5336-5332در سنین  36-33سال مردان رخ داده که نسبت به
دوره ( 5322-5336اوج ازدواج مردان در سنین 52-32سال) به یک گروه سنی باالتر رفته است.
در نتیجه ،میتوان بیان کرد که یک روند ازدواج به تأخیرافتاده در مردان در ایران در سرشماری
 5332رخ داده است.
واژگان کلیدی :ازدواج ،تحوالت ازدواج ،تجرد قطعی ،جامعه ایران
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بررسی تحوالت واقعه طالق در جامعه ایرانی در سه دهه اخیر
فاطمه تنها ،5رسول صادقی ،5محمدجالل عباسیشوازی
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در کشور ما تعداد آمار طالق در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است اما برای به دست
آوردن نگاه جامع و علمی و درک اثرات این واقعه بر ساختار و ترکیب جمعیت الزم است از
شاخصهای مرتبط با طالق استفاده کرد تا بتوان تحوالت آن را رصد کرد و در نهایت،
سیاستهای مناسب و کارآمدی را اتخاذ نمود .در ایران در غالب موارد ،تغییرات سطوح و روند
واقعه طالق ،با شاخصهای نادرست بیان و تفسیر میشود .نادرستبودن این شاخصها بدین
معنی است که مخرج کسر این شاخصها معموالً جمعیت در معرض واقعه آن واقعه حیاتی
نیست و نگرشی نادرست و تحریفشده را به مخاطب منتقل میکند .از جمله معمولترین و
مهمترین آنها شاخص طالق به ازدواج است که در بسیاری از موارد به عنوان شاخص شیوع
طالق در جامعه استفاده میشود .در حالیکه طالقهای ثبتشده در هر سال از ازدواجهای
صورت گرفته در سالهای مختلف است و نه فقط همان سال .این شاخص ،ازدواجهای
ثبتشده در همان سال معین را جمعیت در معرض واقعه قرار داده و به همین علت ،مخرج کسر
از آنچه که در واقع باید باشد (جمعیت دارای همسر در سال معین) کوچکتر شده و در نتیجه،
دیدگاهی تحریفشده به مخاطب منتقل میکند .بر این اساس لزوم استفاده از شاخصهایی که
بتواند دیدگاهی درست و واقعبینانه از شرایط موجود کشور در واقعه طالق ارائه دهد ،دیده
میشود .هدف این مقاله تحلیل تحوالت واقعه طالق ،طی سه دهه گذشته در کشور با استفاده از
شاخصهای تعدیلشده و اختصاصی است تا بتوان نگاه واقعبینانهتری نسبت به تغییرات واقعه
طالق در کشور به دست آورد.

 . 5دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) ؛ f.tanhaa@gmail.com

 . 5دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران و محقق مرکز مطالعات جامع و تخصصی جمعیت کشور؛
rassadeghi@ut.ac.ir
 .3استاد گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران؛ mabbasi@ut.ac.ir
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روش تحقیق از نوع کمی و تحلیل ثانویه دادهها میباشد .از دادههای سرشماری سالهای
 5332-5332و همچنین دادههای طالق و ازدواج ثبتشده در سالهای  5322-5332استفاده
میشود .به منظور تحلیل واقعه طالق از شاخصهای زیر استفاده میشود:
میزان تعدیل شده طالق :شاخص میزان تعدیلشده طالق از تقسیم تعداد طالقها در یک
سال بر تعداد زنان متأهل در همان سال محاسبه میشود ( ترابی و همکاران .)5333 ،این
شاخص ،اطالعات دقیقتری را نسبت به شاخص میزان عمومی طالق در اختیار قرار میدهد،
زیرا مخرج کسر این شاخص یعنی افراد دارای همسر ،جمعیتی هستند که در معرض واقعه
طالق میباشند.
شاخص میزان طالق ویژه سنی ( :9)ASDRشاخص میزان طالق ویژه سنی از تقسیم تعداد
طالقهای ثبتشده در هر گروه سنی بر جمعیت دارای همسر همان گروه سنی به دست میآید
(کریشنان 5و کیانی.)5352 ،3
تعداد افراد بی همسر بر اثر طالق به افراد دارای همسر در هر گروه سنی :این فرمول
اختصاصی از تقسیم تعداد افراد بی همسر بر اثر طالق به افراد دارای همسر در هر گروه سنی
به دست می آید و در عدد هزار ضرب می شود .نتیجه فرمول میگوید در هر گروه سنی به
ازای هر هزار فرد دارای همسر ،چند نفر بی همسر بر اثر طالق وجود دارد .نتیجه فرمول
آشکار می کند در کدام یک از گروه های سنی زنان و مردان بی همسر بر اثر طالق بیشتر هستند
و در نتیجه می توانیم از ساختار سنی جمعیت بی همسر بر اثر طالق آگاه شویم .همچنین
می توانیم با تحلیل های مقطعی و نسلی مشخص ک نیم از هر سرشماری به سرشماری بعد،
بیشترین افزایش افراد بی همسر بر اثر طالق در کدام گروه های سنی اتفاق افتاده است
(کریشنان و کایانی.)5352 ،
درصد ازدواجهای مختوم به طالق بر حسب کوهورت ازدواجی و طول مدت ازدواج :این
شاخص برای نشاندادن وضعیت کوهورتی و نسلی طالق است که درصد طالق با توجه به طول
مدت ازدواج را در کوهورتهای ازدواجکرده به دست میدهد (کاستیگلیونی و داال زوانا.)5662 ،
1. Age specific divorce rate
2. Krishnan
3. Kayani
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شاخص تعدیلشده طالق نشان میدهد رقم این شاخص از حدود  3طالق به ازای هر
 5666زن دارای همسر در سال  5332به حدود  5،2طالق در سال  5332رسیده است که نشان
میدهد این میزان در سه دهه اخیر ،بیشتر از  5برابر شده است.
نتایج بررسی شاخص میزان طالق ویژه سنی نشان میدهد گروه سنی  52-53سال زنان و
 56-52سال مردان باالترین میزانهای طالق ویژه سنی در زنان و مردان را دارند .نکته مورد
توجه ،افزایش قابل توجه میزان طالق ویژه سنی در گروه سنی زیر  52سال زنان در سال 5332
میباشد .بر این اساس میتوان گفت که نسبت به گروههای سنی دیگر ،ازدواج زودرس یا سنین
زیر  52سال زنان خصوصاً در سرشماری  5332با احتمال بیشتری به طالق منتهی میشود و
الزم است در این زمینه ،مداخالت اجتماعی و سیاسی صورت گیرد.
نتایج بررسی شاخص میزان افراد بیهمسر بر اثر طالق به ازای هر  5666فرد دارای همسر
نشان میدهد گروههای سنی  56-53ساله مردان و  36-22ساله زنان ،باالترین رقم این شاخص
را در بین زنان و مردان دارند.
با توجه به آسیبهای اجتماعی و اقتصادی مختلف طالق برای زنان در جامعه ایرانی و با
توجه به افزایش تعداد زنان با وضعیت بیهمسر بر اثر طالق در سنین باالی  36سال و سنین
میانسالی ،لزوم توجه به این قشر از جامعه بیش از پیش احساس میشود.
نتایج شاخص درصد ازدواجهای مختوم به طالق بر اساس کوهورت ازدواجی و طول مدت
ازدواج نشان میدهد بیشتر طالقها در دو سال اول ازدواج رخ داده است .درصد طالق با طول
مدت کمتر از یک سال از  5،25درصد در کوهورت ازدواجی سال  5323به  3،55درصد در
کوهورت ازدواجی سال  5332افزایش یافته است .نتایج این شاخص ،اقدامات الزم در جهت
آگاهیبخشی و حمایت از زوجین در زمینههای مختلف از جمله فرهنگی ،اجتماعی و
روانشناختی در سالهای اولیه ازدواج میتواند در کاهش آمارهای طالق در کشور مؤثر باشد.
واژگان کلیدی :تحوالت طالق ،تحلیل ثانویه دادهها ،شاخص تعدیلشده طالق ،طالق ویژه
سنی
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چرا خطر پوپولیسم ،جهانی و ملی است؟
حمیدرضا جالئیپور

5

دلسوزان اوضاع ایران از «دموکراسی» یا همزیستی همه اقشار ،ذیل حاکمیت قانون دفاع میکنند.
آنها از توسعه پایدار ،همهجانبه و عادالنه با مشارکت همه اقشار حمایت میکنند .این دلسوزان
در خارج ایران ،مدافع صلح جهانی و تعامل دولت -ملتها بر اساس مصالح ملی ،منطقهای و
جهانی هستند .از نظر این جستار ،این همزیستی ملی و صلح جهانی از ناحیه پدیدهای بهنام
پوپولیسم (با عاملیت راست افراطی) در خطر است .به بیان دیگر ،هدف این جستار ،پاسخ به
این سوال است که چرا پوپولیسم ضد همزیستی ،توسعه و صلح برای جهان و ایران است؟
در این جستار نشان خواهم داد پوپولیسم «یک وضعیت اجتماعی -سیاسی واگرا» است که
چهار مؤلفه دارد و این پدیده در رحم جوامع مدرن کنونی ،شرایط ظهور دارد .مؤلفه اول ،وجود
انبوه افراد ناراضی در جامعه است .این نارضایتی میتواند دالیل اقتصادی داشته باشد ،مثالً چهار
دهه «جهانیشدن اقتصاد» یک نابرابری و شکاف بزرگ اقتصادی میان ایالتهای داخلی آمریکا و
ایالتهای ساحلی آن ایجاد کرده است و عدهای واقعاً به لحاظ معیشتی در مقایسه با دهه 5336
نابرخوردار شدهاند .یا مثالً در ایران ،تداوم سیاستهای ضدتوسعه (تحت این عنوان که توسعه،
یک فرایند غربی و بیگانه است) و سیاست خارجی پرهزینه مبتنی بر «آمریکاستیزی» توان
اقتصادی جامعه ایران را ضعیف کرده است ،بهطوریکه رشد اقتصادی ایران در چهار دهه
گذشته ،حدود دو درصد بوده است و مردم دائماً با تورم بهطور متوسط ،دو رقمی و گرانی
مستمر کاالهای ضروری روبرو بودهاند .این ضعف توان اقتصادی جامعه ایران باعث شده
حداقل نیمی از جمعیت ایران به نحوی با پدیده فقر روبرو شوند و طبیعی است از وضع موجود
ناراضی باشند.
مؤلفه دوم پدیده پوپولیسم این است که در جوامع امروزی ،فقط انبوه جمعیت ناراضی
اقتصادی وجود ندارند بلکه ساختارهای موجود سیاسی کشورها (چه کشورهای دموکراتیک و
چه کشورهای غیردموکراتیک) این انبوه جمعیت ناراضی را «نمایندگی» نمیکنند و این جمعیت
 . 5دانشیار گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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ناراضی در باال صدا ندارند .مؤلفه سوم پدیده پوپولیسم «تعارضهای هویتی» میان مردم است.
جوامع موجود از انسانها (و نه از اشیا) تشکیل شده است ،این انسانها در گروهبندیهای
گوناگون و به شدت متکثر ،هویتیابی میکنند ،مثالً در آمریکا بخشی از جمعیت ،خود را
سفیدپوست انگلوساکسون میداند و احساس میکند هویت ،ارزشها و منافعش از سوی
جمعیت مهاجر در معرض تهدید قرار گرفته است یا بخشی از جمعیت آمریکا ،رنگینپوست
است و احساس میکند هویت و منافعش از سوی سفیدهای نژادپرست در خطر است یا مثالً در
ایران ،بخش قابل توجهی از جمعیت« ،محذوفاند» و با سبک زندگی و هویتی که صدا و سیما
آنرا تبلیغ میکند ،اساساً هویتیابی نمیکنند و بیگانهاند.
مؤلفه چهارم پوپولیسم این است که در تمام جوامع مدرن «شخصیتها و گروههای
قدرتطلب ،خودشیفته و متوهم» وجود دارند تا بتوانند خود را به زبان ساده و با توسل به
راههای ساده ،منجی بیهمتای جمعیت ناراضی در جامعه نشان دهند .در انتخابات  5653آمریکا
شخصیت مردمانگیزی مثل ترامپ توانست در برابر هیالری کلینتون -که نماینده و صدای وضع
موجود بود -خود را بهعنوان نجاتدهنده سفیدپوستانِ آزرده و ناراضی معرفی کند و پیروز
انتخابات شود .این منجی آمریکا آنچنان خودشیفته و متوهم است که با اینکه در انتخابات
 5656شکست خورده است ،باز حاضر به ترک صحنه حکومت نشد و همچنان میخواهد
آمریکا را نجات دهد! یا در ایران در  5322شخصیت قدرتطلب ،خودشیفته و متوهمی مثل
احمدینژاد که شاهد نارضایتی مردم و شکاف میان مردم و حاکمیت بود ،خود را با پشتوانه
هشتصد میلیارد درآمد ارزی ،منجی مردم اعالم کرد تا هم پول نفت را بر سر سفرههای مردم
بیاورد و هم مدیریت جهانی کند و هم بعضی از کشورها را (مثل اسرائیل) را از نقشه جهان
محو کند! او حتی از سوی عدهای از روحانیان حکومتی ،شخصیتی نظرکرده و برخوردار از
هالهای نور که مورد تایید ائمه معصومین هم هست! تبلیغ شد! اما در عمل ،او شخصیتی بود که
با عمل و سخنانش ،دست ایران را در زیر ساتور هفت قطعنامه شورای امنیت برد و بهجای
نجات ایران ،مردم ایران را در مخمصه جانکاه تحریم حداکثری قرار داد و از همه تأسفبارتر
اینکه حاکمیت هم از این جریان خودشیفته تمام قد حمایت

کرد.

چرا پوپولیسم خطری جهانی و ملی است؟ زیرا مؤلفههای تشکیلدهنده پوپولیسم ،یکشبه
بهوجود نیامده که یکشبه با یک انتخابات از بین برود .چهار دهه اقتصاد جهانی ،مبتنی بر توسعه
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ناعادالنه بوده ،پیشرفت شگفتانگیز تکنولوژی ارتباطات و اطالعات فقط در خدمت
اطالعرسانی ،شفافیت و مخالفت با سانسور نبوده است ،بلکه این تکنولوژی ،تعارضات هویتی و
فرهنگی را نیز شعلهور کرده است و مردم ناراضی «احساس نارضایتی» بیشتری میکنند .این
تکنولوژی به پوپولیستها در بسیج مردم ،بوق تبلیغاتی و تهییجی میدهد ،مثالً ترامپ در آمریکا
با اینکه در انتخابات  5656شکست خورده ،ولی توانست شش میلیون از  5653بیشتر رأی
بیاورد! یعنی ترامپیسم همچنان پایگاه دارد و یا در ایران ،جریان خودشیفته ،متوهم و مردمانگیز
احمدینژاد برای ترامپ ،نامه مینویسد و با او همذاتپنداری میکند .این عالئم نشان میدهد
خطر پوپولیسم و هجوم آن به حکمرانی در سطح جهانی ،منطقهای و ملی ،یک خطر همیشه
حاضر در برابر جریان همگرا و نیروهای پیشروی دموکراسیخواه ،دلسوز و طرفدار صلح و
همزیستی است.
چرا پوپولیسم و راست افراطی برای «فرایند توسعه عادالنه ایران» خطرناک است؟ برای
اینکه همه ایرانیان خطر پو پولیسم آمریکایی را در چهار سال گذشته با پوست و گوشت خود
لمس کردند .وقتی ترامپ در  5653در آمریکا پیروز شد در اجرای سیاستهای «اول
آمریکایش» ،منطقه خاورمیانه را اوالً به دست باندهای خطرناک منطقهای مثل نتانیاهو ،بنسلمان
و بنزائد و طالبان رها کرد و خاورمیانه آشوبناک ،آشوبناکتر شد تا جاییکه زمینهای را فراهم
کرد که توسعهطلبی ترکیه و اسرائیل در جنوب و شمالغربی ایران (آذربایجان و ارمنستان) و در
کشورهای جنوب خلیج فارس گسترش پیدا کند .ثانیاً ترامپ یکطرفه و ناجوانمردانه از برجام
خارج شد و ضدبشریترین تحریمها را علیه ایران و جمهوری اسالمی تحمیل کرد .ترامپ هیچ
پروایی نداشت که سرنوشت ایران مثل کشورهای سوریه و لیبی تکهپاره شود که خوشبختانه با
مقاومت مردم (و در اصل با تحمیل رنج بر مردم) و حکومت ایران این توطئه ،تاکنون خنثی شده
است .در ضمن ،خطر پوپولیسم و راست افراطی جهانی همچنان جدی است زیرا ترامپیسم
پشت درب کاخ سفید آمریکا خیمه زده است و همچنان در آرزوی تسخیر مجدد قدرت در
انتخابات  5652در آمریکا و اذنابش در خاورمیانه است.
ترامپیسم با خروج یک طرفهاش از برجام ،نگاه نظامیگرایانه و پوپولیستی را نیز در ایران
تغذیه کرد ،شواهد روشن است .جریان مردمانگیز محمود احمدینژاد از شکست ترامپ ،عزا
گرفته است ،جریانهای ضدتوسعه ،ضد همزیستی و ضدصلح جهانی همچنان مترصد
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بهرهبرداری از احساسات مردم ناراضی هستند ،بهطوریکه این جریان ضدتوسعه که
پرهزینه ترین سیاست خارجی را به ایران تحمیل کرد و جلوی رشد اقتصادی ایران را گرفت و
خود ،عامل اصلی نارضایتی اقتصادی بود ،هم اینک عالقه دارد مردمانگیزانه از نارضایتیهای
معیشتی مردم در انتخابات  5266بهرهبرداری کند و دوباره ،چهار سال دیگر در مسیر توسعه
ایران مانعتراشی کند و گروههای اقتصادی رانتی و غیرشفاف خود را

تغذیه کند.

بنابر توضیحات فوق ،دلسوزان جامعه ایران نباید خطر بازگشت امواج مخربتر پوپولیسم و
راست افراطی را در سطح جهانی و خصوصاً در آمریکا و ایران را دستکم گیرند .ترامپ و
احمدینژاد ،شکست خوردهاند ولی خطر بازگشت ترامپیسم و احمدینژادیسم در جوامع وجود
دارد .از این رو در چارچوب تقویت جامعه متوازن ،باطل السحر پوپولیسم اوالً حرکت جامعه به
سوی توسعه پایدار ،همه جانبه و عادالنه است و این مهم با حکمرانی شفاف و مشروع و جامعه
مدنی زنده ممکن میشود .ثانیاً نباید شکاف طبقاتی و نارضایتی معیشتی مردم را به حال خود
رها کرد (تا با رونق اقتصادی ،روغنی هم به نان فقرا ریزش کند!) .بنابراین تقویت سیاستهای
حمایتی و مبتنی بر عدالت اجتماعی با کمک نمایندگان گروههای بزرگ اجتماعی یک امر
ضروری است .ثالثاً نقش ارتقای کیفیت «آموزش عمومی» در مدارس سراسر کشور در تربیت
«شهروندان آگاه ،ماهر و اخالقی» حیاتی است و جامعه ،بدون تقویت آموزش عمومی قادر به
مواجهه با خطر پوپولیسم نیست .رابعاً حاکمیت و نیروهای اصالحجوی جامعه مدنی از فرصت
شکست موقت ترامپ در آمریکا و خاورمیانه باید استفاده کنند و از سیاست خارجی ایران که
خادم توسعه کشور باشد ،دفاع کنند .اگر در زمان ترامپ ،سیاست «نه جنگ و نه مذاکره» در
دستور کار بود ،االن باید از سیاست «نه جنگ ،نه تحریم» دفاع کرد .خامساً در انتخابات 5266
باید نگران بازگشت پوپولیسم و راست افراطی وطنی بود .اینکه حاکمیت درب گشایش سیاسی
را ببندد ،دلیل کافی نیست که دلسوزان ایران بگویند انتخابات  ،5266انتخابات ما نیست.
دلسوزان ایران با تالش آگاهیبخش و انسجامبخش خود در جامعه مدنی باید بتوانند راه را
برای بازگشت راست افراطی در حکومت با مانع روبرو کنند .روشن است دلسوزان ایران با
سیاستهای انفعالی نباید با خطر پوپولیسم مواجه

شوند.

واژگان کلیدی :پوپولیسم (مردمانگیزی) ،دموکراسی ،توسعه عادالنه ،همزیستی و صلح
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در ضرورت تقویت مطالعات نابرابری در ایران
محمدرضا جالئیپور
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گرچه نابرابری تاکنون محور پژوهش جامعهشناسان ایرانی نشده است ،اساساً مهمترین علت
رشد و کارویژه جامعهشناسی و علوم اجتماعی در اروپا فهم انواع نابرابری در جوامع صنعتی
اروپایی بوده است .امروز دانشگاههایی مثل ییل ،ال.اس.ای ،آکسفورد ،کمبریج ،کورنل،
استنفورد ،بریستول ،آمستردام ،تورکو (در فنالند) و آراسموس روتردام (در هلند) دورههای
تحصیلی یا مراکز پژوهشی با عنوان «مطالعات نابرابری» دارند .مثالً «مرکز مطالعات نابرابری» در
دانشگاه ییل به طور خاص بر پژوهش چندرشتهای درباره رابطه نابرابری اقتصادی و برابری
سیاسی و حیات سیاسی متمرکز است.
در ایران هم به توجه بیشتر جامعهشناسان و متخصصان سایر علوم اجتماعی به مطالعات
نابرابری و نیز تأسیس مراکز مطالعاتی بینرشتهای نابرابری (از جمله در دانشگاههای تواناتر
علوم اجتماعی -دانشگاه های تهران ،بهشتی ،تربیت مدرس و عالمه طباطبایی) نیاز داریم که
عالوه بر نابرابری اقتصادی ،سایر ابعاد نابرابری در ایران را مطالعه کنند ،به ارتباط بین این انواع
و ابعاد نابرابری هم توجه نشان دهند ،عالوه بر شاخصهای کمی نابرابری به پژوهشهای کیفی
در این حوزه هم بپردازند و متخصصان سیاستگذاری عمومی ،جامعهشناسی ،علوم سیاسی،
اقتصاد ،روانشناسی ،انسانشناسی ،دینشناسی ،حقوق ،مطالعات جنسیت ،مطالعات رسانه،
مطالعات فرهنگی ،سیاستگذاری سالمت و آموزش ،مطالعات توسعه ،جغرافیا ،هنر و فلسفه را
برای مطالعه انواع نابرابری و رابطهها و پیامدهایشان و راهبردها و سیاستهای کاهنده نابرابری
در کنار هم بنشانند.
در مطالعات جامعهشناختی نابرابری ،هم انواع ساختارهای پرونده نابرابری ،هم فرهنگ و
زبان و ایدئولوژیهای پرونده نابرابری و هم تالشهای اجتماعی برای کاهش نابرابری (از جمله
مقاومتهای مدنی ،گروههای معترض ،جنبشهای اجتماعی و حرکتهای جمعی در شبکههای
اجتماعی) مطالعه تجربی میشوند و مکملی ضروری برای فهم اقتصادی از نابرابری میسازند.
 .5پژوهشگر و جامعهشناس
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به تعبیر دیگر ،در مطالعات جامعهشناختی نابرابری در کنار وضعیت اقتصادی شهروندان ،هم
«سلسله مراتب اجتماعی» (بر اساس قدرت و منزلت گروههای اجتماعی) ،هم «طبقه اجتماعی»
(مبتنی بر ترکیبی از آموزش ،درآمد و شغل) و هم «گروههای قومی -نژادی» (مبتنی بر اشتراکات
فرهنگی و شباهتهای فیزیکی) مورد مطالعه قرار میگیرند.
در ایران هم نیازمند امثال پیتر تاونسِند

5

(- )5663-5352جامعهشناس فقید بریتانیایی-

هستیم که در نیمه دوم قرن بیستم هم با مدیریت مراکز مطالعات نابرابری در دانشگاههای معتبر
(از جمله الاسای ،بریستول و ساسکس) و پرورش دهها پژوهشگر ،کیفیت و رونق مطالعات
نابرابری را افزایش داد و هم برای اجراییشدن سیاستهای کاهنده نابرابری و کاهش فقر
کودکان و بهبود سالمت سالمندان و شرایط زندگی معلوالن ،فعالیت و مبارزه مؤثر و نتیجهبخش
کرد .تاونسند معرفیکننده مفهوم «فقر نسبی» بود که بر خالف «فقر مطلق» ،طیف گستردهای از
مؤلفههای مربوط به کیفیت زندگی اجتماعی و مادی را پوشش میداد و خدمت بزرگی به
مطالعات نابرابری و اصالحات سیاستی توسط دولتها کرد.
در ایران متأسفانه هنوز بسیاری از پرسشهای مهم مرتبط با نابرابری چندان موضوع توجه و
مطالعه و گفتگوی اندیشمندان و متخصصان ایرانی قرار نگرفته است و ضروری است از
محورهای برنامه های پژوهشی در آکادمی و مراکز مطالعات نابرابری شود .از جمله :برابری چه
نسبتی با عدالت و انصاف دارد؟ نابرابری و احساس نابرابری در ایران چه نسبتی دارند؟ چه
سطحی از هر نوع نابرابری قابل پذیرش است؟ نابرابری میان اشخاص (مثل نابرابری درآمدی) و
نابرابری میان گروههای انسانی (مثل نابرابری میان باورمندان و ناباوران به دینی خاص) چه
نسبتی با هم دارند؟ چرا تالش برای برابری فرصتها کافی نیست و ضروری است نابرابری
نتایج (در تغذیه ،سالمت ،درآمد ،ثروت ،اشتغال و آموختهها) هم کاهش بیابد؟ «نابرابری
فرصتها» و «نابرابری نتایج» چگونه سنجش تجربی میشود و در ایران هر کدام چه وضعیتی
دارد و به چه سمتی در حال تغییر است؟ ابعاد مختلف نابرابری در ایران با هم چه ارتباطی
دارند؟ نابرابری جنسیتی ،نابرابری سِنی ،نابرابری آموزشی ،نابرابری اجتماعی ،نابرابری در
مشارکت سیاسی ،نابرابری غذایی ،نابرابری در سالمت ،نابرابریِ مذهبی و نابرابری قومی در
ایران امروز چه وضعیتی دارد؟ چه گروههایی در ایران امروز از «نابرابریهای متقاطع» (محصول
1. Peter Brereton Townsend
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همافزایی چند نوع نابرابری) آسیب بیشتری میبینند؟ فرآیندهای طرد و پذیرش اجتماعیِ مرتبط
با هر نوع نابرابری در گروههای اجتماعی و مناطق مختلف ایران چگونهاند؟ دادههای معتبر
مرتبط با هر نوع نابرابری در ایران را چگونه و در چه نهادهایی میتوان منظمتر گردآوری و در
چه قالب سهلالوصولی در اختیار پژوهشگران و شهروندان و رسانهها قرار داد؟ نابرابری
اقتصادی در ایران چه تأثیری بر مشارکت سیاسی ،سالمت ،آموزش و بهرهمندی از آب و هوای
سالم و امنیت دارد؟ وضعیت و تغییرات شاخصهای چندبعدی نابرابری (از جمله  )IHDIدر
ایران چگونه است؟ انواع نابرابری چه تأثیری بر خشونت ،ناآرامی و مهاجرت دارد؟ انواع
نابرابری چگونه شکل میگیرد و تشدید یا حفظ و بازتولید میشود؟ سهم عوامل فراملی ،ملی و
فروملی در بازتولید و تقویت هر نوع نابرابری و ارتباط بین نابرابری در سطوح محلی ،ملی و
جهانی چیست؟ کدام کتابها و منابع تراز اول در حوزه مطالعات نابرابری برای ترجمه به
فارسی در اولویتاند؟
در ایران عالوه بر تقویت «دانش تحولآفرین» در مطالعات نابرابری ،برای کاهش عملی انواع
نابرابری به «سیاستِهای تحولآفرینِ برابریخواهانه» هم نیازمندیم .مطالعات تجربی معتبر و رو
به تزایدی نشان میدهند که انواع نابرابری بر وضعیت سالمت ،اعتماد عمومی ،تحرک اجتماعی،
متوسط عمر ،انسجام و همبستگی اجتماعی ،جرم و جنایت ،رضایتمندی عمومی ،میانگین
بدهی خانوار ،رشد اقتصادی ،و مشارکت مدنی و سیاسی تأثیری معنادار دارد .به همین دلیل
لیبرالهای اجتماعی ،عدالتخواهان و سوسیالدموکراتها ضمن حفظ مکانیسم بازار کارا و
شفاف در بسیاری از حوزهها بر ضرورت مداخله کارا و مؤثر نهادهای حکمرانی برای کاهش
نابرابری (از جمله با نظام مالیاتی پلکانی و تصاعدی) و حمایت از آموزش عمومی و ارتقای
سالمت عمومی و حمایت از آسیبپذیرترین شهروندان تأکید میکنند و آن را الزمه امکان
استفاده همه شهروندان از حقوق دموکراتیک و آزادیهایشان میدانند.
واژگان کلیدی :نابرابری ،مطالعات نابرابری ،جامعهشناسان ،جامعه ایران
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بررسی مهاجرت نخبگان در ایران و جهان
علی محمد جوادی ،5مراد برادران
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سرمایه انسانی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت جوامع به شمار میآید .در حقیقت
سرمایه انسانی هر کشور ،ثروت اصلی آن کشور محسوب میشود .از این منظر ،دانشجویان و
تحصیلکردگان مهمترین سرمایه کشورها محسوب میشوند .در این میان از جمله مسایلی که
برخی جوامع ،بهویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند ،مسأله مهاجرت نخبگان به
خارج از کشور است که از آن با عنوان «فرار مغزها» یا «مهاجرت نخبگان» یاد میشود .مهاجرت
نخبگان پدیده کهنی است که از دیر باز تاکنون به گونههای وسیع و چشمگیر ،گریبانگیر
کشورهای در حال توسعه بوده است .فرآیندی که بر محمل یک رابطه نامتعادل بین کشورهای
صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته شکل میگیرد و طی آن نیروی انسانی پرورده و
نخبه ،از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای صنعتی توسعه یافتهتر مهاجرت میکنند .این
واژه در بیشتر زبانهای اروپایی به معنای «به سوی خود کشیدن» و «جذب مغزهایِ پرورده»
است ،در حالی که معادلِ فارسی آن ،معنای «فرار کردن» و «دفع» را با خود به همراه دارد .برخی
از نویسندگان مصری هم با عبارت «دزدی مغزها» از آن نام میبرند .بنابراین با این که کوچ
نیروی انسانی ورزیده و پرورده از جایی به جای دیگر ،واقعیت واحدی است ،اما تحلیلگرانِ
ساکن مناطق توسعهیافته و قدرتمند ،این حرکت را «جذب به درون مرزهای خود» تلقی می-
کنند .در مقابل ،صاحبنظران ساکن در کشورهای موسوم به جهان سوم و کمتر توسعه یافته ،آن
را «نوعی دفع از اقامتگاه خود» میدانند .کشورهای در حال توسعه از دیر باز با پدیده مهاجرت
نخبگان مواجه بودهاند که ایران نیز در بین این کشورها از مهاجرتِ بینالمللیِ متخصصینِ باالیی
برخوردار است .با توجه به این مسأله ،این تحقیق به مطالعه و بررسی چگونگی مهاجرت
نخبگان در ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته است.

 . 5عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ،گروه علوم اجتماعی؛ javadi.alimohammd@pnu.ac.ir
 . 5عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ،گروه علوم اجتماعی ؛ mbbakhbin@yahoo.com
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نوشتار حاضر با روش تحلیل ثانویه ،از دادهها واطالعات بانک جهانی و صندوق بینالمللی
پول استفاده کرده و با جستجو و تتبع در کتب و منابع مرتبط ،به جمعآوری اطالعات در زمینه
مهاجرت نخبگان پرداخته و چگونگی این پدیده را در کشور ایران و سایر کشورهای جهان
مورد مطالعه قرار داده است.
میزان مهاجرتهای بینالمللی در میان کشورها در سالهای  5662 ،5662و  5663به ترتیب
 325233نفر 5555353 ،نفر و  5533532نفر بوده است که نشان از افزایش تعداد مهاجران طی
این سالها دارد .بیشترین مهاجرت مربوط به قاره آسیا است و بعد از آن به ترتیب آمریکای
شمالی ،آمریکای جنوبی ،اروپا و آفریقا قرار دارند .طبق گزارش بانک جهانی ،در سال 5655
میزان مهاجرت خالص کشور ایران  366666نفر در سال بوده است .همچنین میزان مهاجرت -
خالص سایر کشورها نشان میدهد که در سال  5655جمعیت کشورهایی مانند مصر ،لیبی و
سوریه به دلیل شرایط نامساعد منطقه و جنگهای داخلی ،کشور خود را ترک کرده و به
کشورهایی مثل عراق و عربستان مهاجرت کردهاند .این عامل باعث افزایش جمعیت کشورهای
عراق و عربستان شده و منجر به افزایش مهاجرپذیری آنان در سال  5655شده است .کشورهای
اروپای غربی ،آمریکا ،ژاپن و کانادا و یا کشورهایی که در جرگه کشورهای توسعهیافته قرار
گرفتهاند ،به جهت شرایط مساعد و همچنین سیاستها از مهاجرپذیری باالیی برخوردارند.
کانادا ،آمریکا و استرالیا کشورهایی هستند که از دیر باز مهاجرپذیر بودهاند .تا سال  5663تعداد
 2253635نفر به استرالیا و تعداد  3523326نفر به کانادا مهاجرت کردهاند .همچنین تا سال
 5656تعداد  33322353به آمریکا مهاجرت کردهاند .صندوق بینالمللی پول در گزارش سال
 5663خود مدعی شد که کشور ایران در میان  35کشور توسعهیافته و توسعهنیافته ،بیشترین
میزان فرارمغزها را به خود اختصاص داده است .این رقم با گزارشی که همین منبع در سال
 5653ارائه داد ،در تناقض است .چونکه طبق این گزارش ،رتبه ایران در مهاجرتهای بین-
المللی در سال  5653برابر با  22است .این تناقض نشان میدهد که در استفاده از این آمارها
باید احتیاط بیشتری صورت گیرد.
با توجه به مهاجرتهای بینالمللی که در میان کشورهای مختلف مطرح شد ،کشورهای
مهاجرپذیر به ترتیب عبارتند از :آمریکا ،کانادا ،استرالیا و اروپای غربی .در این بین ،آمریکا رتبه
نخست را در جذب مهاجران در کل به خود اختصاص داده است .افراد متخصص کشورهای در
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حالتوسعه در زمینههای مختلف ،تالش میکنند که به این کشورها مهاجرت نمایند .با توجه به
آمار بانکجهانی و صندوق بینالمللی پول ،در سال  ،5663بیشتر این مهاجران را کشورهای در
حالتوسعه تشکیل میدهند .همچنین بر اساس این آمار ،بیشترین مهاجرتها از کشورهای
آسیایی صورت میگیرد که به ترتیب به کشورهای آمریکا ،انگلیس ،آلمان ،کانادا و استرالیا
مهاجرت میکنند .البته در سالهای اخیر در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی میزان بحران،
تنشهای سیاسی و مسایل داخلی باال بوده و این امر مهاجرت به کشورهای همجوار را تقویت
کرده است .بر طبق آمارهای موجود (البته در مواردی متناقض) ،ایران از جمله کشورهایی است
که دارای مهاجرتِ باالیِ متخصصان میباشد .در زمینه فرار مغزها همچنان که گفته شد بر طبق
آمار صندوق بینالمللی پول ،ایران رتبه اول (در سال  )5663را در میان کشورهای جهان به خود
اختصاص داده است که بهتر است با این آمار با احتیاط بیشتری برخورد شود؛ چرا که در سال
 5653ایران در بین کشورهای مهاجرفرست ،از رتبه پایینی برخوردار بوده است.
واژگان کلیدی :مهاجرت نخبگان ،کشورهای توسعه یافته ،کشورهای در حال توسعه،
فرارمغزها ،ایران.
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نابرابری جنسیتی در فوتبال ایران
آسو جواهری
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ورزش بهعنوان یکی از محصوالت جامعه مدرن ،فعالیتی است کامالً مبتنی بر جنسیت و همچون
حوزه ای تحـت اسـتیالی مردسـاالری ،دائمـ ًا مردانگـی هژمونیـک را بـا نمـایشهـای نمـادین،
تقسیمبندی فرصتها و مزایا تولید و بازتولید کرده است .مردانه تلقیکردن ورزش چنان بـدیهی
بوده که حتی اکنون و در قرن بیست و یکم دستیابی به برابری در این حـوزه از زنـدگی یکـی از
چالش های اصلی زنان است .از ماهیت انواع ورزش تا دسترسی به فرصتها و امکانات و حتـی
پوشش رسانهای ،همه این حـوزه تحـت اقتـدار مـردان بـوده اسـت .اگرچـه ورزش مـدرن کـه
ریشههای شکلگیری آن به قرن هجدهم میالدی و تغییر اقتصاد کشاورزی به تجـاری و صـنعتی
و تجاریشدن اوقات فراغت باز میگردد ،اساساً با ماهیتی جنسیتی متولد شد ،اما تثبیـت رسـمی
این نابرابری و بازتولید آن در دوران ورود ورزش به مدارس عمومی بریتانیا اتفـاق افتـاد .در آن
دوران ،ورزش راهی برای آموزش و تربیت مردان جوان بود که میبایست با صفاتی چون برتری
(جنسیتی) ،سرسختی ،خشونت و رقابت جویی پرورش پیدا کنند .هر آنچه ضـعیف و بـه دور از
این مؤلفهها بود ،زنانه تلقی میشد؛ به عبارت دیگر ،اسطوره شکنندگی زنان ،میـراث ایـن دوران
است که بر پایه اخالقیات مسیحی بنا شده بود و جنبش مسیحیان سلحشـور بـا اتکـا بـه چنـین
ایدههایی با حضور زنان در ورزش مخالفت میکرد .به مرور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قـرن
بیستم ،مقاومت زنان و دستاوردهای جنبشهای حقوق مدنی ،سیاسی و اجتمـاعی بـه حضـور و
مشارکت بیشتر آنان در ورزش انجامید .با این حال سالهـای قـرن بیسـتم ،دورانـی مهـم بـرای
هژمونیکشدن ایدئولوژی های جدید مردانه در حوزه عمومی و به تبع آن ،ورزش بـود .بـهطـور
مثال تقسیم بندیهای مشارکت زنان و مـردان در انـواع ورزش کـه همزمـان بـا پایگـاه طبقـاتی
تقویت میشد و یا تعیین مسافتهای ویژه هر جنس در ورزش دو و میدانی یـا بسـکتبال شـش

 .5دانشجوی دکتری جامعهشن اسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ؛
Aso.javaheri2@gmail.com
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نفره که از جمله آنها بودند .در این میان ،فوتبال یکی از رشـتههـایی بـود کـه بـا وجـود پیشـینه
مشارکت زنان طبقه کارگر در آن ،به مردان تعلق گرفت.
فوتبال اگرچه آخرین رشته ورزشی انگلیسی بود که به خارج از مرزهای آن گسترش یافـت
اما تنها ورزشی بود که واقعاً جهانی شده و اکنون به محبوبترین و سـودآورترین ورزش مـدرن
تماشایی بدل شده است .در این فرآیند ،فوتبال با وجود پیشینه مشـارکت زنـان در آن بـه طـور
کامل حوزهای مردانه تعریف شد ،تا جایی که نخستین مسابقات رسمی بینالمللـی فوتبـال زنـان
یعنی جام جهانی فوتبال زنان ،درست  35سال پس از نخستین جام جهانی مردان ،در سال 5335
برگزار شد .سلطه مردانگی بر این ورزش چنان بدیهی فرض شده که هنوز هم در ادبیـات رایـج
از واژه جامجهانی به تنهایی و بدون اشاره به جنسیت برای مسابقات مردان استفاده میشود.
در ایران نیز نظیر سایر نقاط دنیا همیشه بازی های بومی و محلی وجود داشته اسـت .کشـتی
یکی از ورزش های انفرادی و چوگان یکی از مهمتـرین ورزشهـای تیمـی بـوده کـه در دوران
صفویه رونق قابل توجهی داشت؛ اما ورود ورزش مدرن به ایران آنطور که هوشـنگ شـهابی در
پژوهشی با نام «تاریخ سیاسی فوتبال در ایران» نوشته به اواخر دوران قاجار و افزایش مـراودات
تجاری و سیاسی با بریتانیا باز میگردد .فوتبال یکی از اصلیترین ورزشهـایی بـود کـه از سـه
مجرای مدرسه های مسیحی ،شرکت نفت ایـران و انگلـیس و ارتـش بـه ایـران وارد شـد و بـه
محبوبترین ورزش مردم و ساختار سیاسی تبدیل شد .در این سالها مشارکت زنـان ایرانـی در
فوتبال از روند کلی مشارکت زنان در ورزش تبعیت میکرد و با چالشها و موانع زیادی همـراه
بوده است .با این تفاوت کـه رویـداد انقـالب  5325و دگرگـونیهـای ناشـی از آن وقفـهای در
ورزش زنان و به ویژه فوتبال زنان به وجود آورد.
نخستین بار ،زنان در سال  5323به طور رسمی اجازه بازی فوتبال یافته بودند و به دنبال آن
تیم هایی در تهران و شهرهای دیگر تشکیل شد .این روند پس از انقالب  25متوقف شد تا اینکه
در دهه  56شمسی نخستین فعالیتهای زنان در این رشته با فوتسال (فوتبال داخل سالن) دوباره
از سر گرفته شد .تشکیل تیم های ملی زنان و فدراسیون ورزش زنـان در ایـن دهـه و برگـزاری
نخستین دوره بازیهای اسالمی زنان به میزبانی ایران از عمدهترین و تأثیرگذارترین اقداماتی بود
که برای مشارکت زنان در ورزش انجام شد .این اقدامات همزمان با اهمیتیـافتن فوتبـال بـرای
ساختار سیاسی بود که نقطه عطف آن در رویداد پیروزی ایران بر استرالیا در سال  5353و کسب
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امتیاز حضور در جام جهانی اتفاق افتاد .با دگرگونی هایی که در فضای سیاسی و فرهنگی جامعه
رخ داد ،فوتبال زنان ایران نیز با شکل و شمایلی جدید و مقـررات نـوین در اوایـل دهـه 5326
راهاندازی شد .امروزه از آغاز دوباره مشارکت زنان در محبوبترین ورزش ایران نزدیـک بـه دو
دهه میگذرد ،با این حال همچنان تبعیضهای جنسیتی به اشکال مختلف بـه قـوت خـود بـاقی
است و گاه به نظر میرسد که بهرغم ادعاهای بسیار روی کاغذ ،در عالم واقع حتـی بـا پسـرفت
مواجه شده است .چه در برابری در دسترسی به امکانات و فرصتها و چه تخصیص پاداشها و
مزایا و حتی در آموزش و دیگر موارد ،نابرابری بـه عریـانتـرین شـکل خـود وجـود دارد .ایـن
پژوهش با رویکردی توصیفی -تحلیلی و با استفاده از شیوه اسنادی و نمونهگیـری هدفمنـد ،بـه
مطالعه وضعیت فوتبال زنان در ایران ،نابرابری و چالشهای پیشرو در آن میپردازد.
واژگان کلیدی :نابرابری ،جنسیت ،تبعیض ،زنان ،ورزش ،فوتبال
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خانواده ایرانی و تحوالت فرهنگی و اجتماعی :بحران و فروپاشی یا
بازسازی و انطباق
(فراترکیب پژوهش های حوزه تحوالت خانواده ایرانی)
محمدجواد چیتساز
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خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعهای یافت
میشود .خانواده واحد بنیادین جامعه و یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که اساس و
پایه حیات اجتماعی محسوب میشود .بررسی نهاد خانواده در قرن اخیر حکایت از تغییر و
تحوالت عمیق در نهاد خانواده دارد .گیدنز معتقد است در میان تغییراتی که این روزها در
جریان اسـت ،اهمیـت هیچکدام بهاندازه اتفاقـاتی نیسـت کـه در زندگی شخصی ،در روابط
جنسـی ـ حیـات عـاطفی ،ازدواج و خـانواده در حـال وقـوع اسـت (گیدنز )5 :5333 ،متعاقب
صنعتی شدن و فرایند مدرنیته در غرب ،نهاد خانواده دچار تغییرات و تحوالت بسیاری شد،
بهطوریکه برخی از صاحبنظران از زوال خانواده در غرب نام میبرند .معتقدان به افول
خانواده با استناد به این دالیل ،استدالل میکنند که شکل بنیادی خانواده هستهای ،دیگر فراگیر
نیست .برخی نیز چنین استدالل میکنند که باوجود عمومیت خانواده هستهای« ،هنجارهای
خانواده» ،مبنی بر تشکیل خانواده توسط زوج ازدواجکرده ،جای خود را به اشکال و ترتیبات
دیگری از خانواده داده است (کبیران .)5662 ،دگرگونی خانواده مسألهای منحصر به جامعه یا
جوامعی خاص نبوده و تغییرات در خانواده جهانی است.
خانواده در ایران به لحاظ تاریخی و اجتماعی یکی از اصلیترین و مؤثرترین نهادهای
اجتماعی است .آزاد ارمکی معتقد است نهاد خانواده در کنار نهاد دین و دولت از گذشته تاکنون
سازنده جامعه ایرانی است .وی معتقد است باوجود توسعه نهادی از آغاز قرن بیستم ،این سه
نهاد همچنان شکلدهنده ساختار و روابط اجتماعی ایران هستند (آزاد ارمکی .)5332 ،بررسی
وضعیت خانواده ایرانی در یکصد ساله اخیر نشان میدهد متعاقب مواجهه ایرانیان با مدرنیته
بهویژه از دوران مشروطه به بعد جامعه ایرانی تحوالت بسیاری را تجربه کرده و نهاد خانواده
 .5عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ؛ j.chitsaz@gmail.com
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علیرغم اهمیت بسیار زیاد آن در جامعه ایرانی در تطابق خود با تحوالت اجتماعی و فرهنگی
جامعه با تحوالت و چالشهایی روبهرو شده است.
با پیروزی انقالب اسالمی ،خانواده در کانون توجه قرار میگیرد و حفظ ،استحکام و اعتالی
آن از دغدغههای اصلی شمرده میشود .بااینهمه مطالعه وضعیت خانواده ایرانی در چهل سال
گذشته نشان از ادامه تحوالت در نهاد خانواده ایرانی دارد.
روند کاهش ازدواج ،افزایش سن ازدواج بهویژه در دختران ،افزایش تجرد قطعی دختران،
تغییر تراز ازدواج با طالق ،کاهش بعد خانوار ،رواج تک زیستی ،کاهش جاذبه فرهنگی ازدواج
و افزایش نارضایتی زناشویی ،رواج خشونت خانگی ،تحول در سبک زندگی اخالقی بهویژه در
اخالق جنسی ،کاهش اقتدار پدر و مادرها در خانواده ،افزایش خانوارهای زن سرپرست ،افزایش
فرار نوجوانان از خانه ،کاهش ارتباطات خانوادگی ،تغییر در نگرش به ازدواج و فرزند آوری،
تغییر در ساختار قدرت در خانواده ایرانی و  ...همگی نشان از تغییرات ژرف در مناسبات
خانوادگی دارد .این تحول به حدی است که برخی جامعه شناسان از آن بهعنوان «تغییرات
بنیادین» یادکردهاند (آزاد ارمکی .)5333 ،تحوّالت سریع خانواده در نیمقرن اخیر که هم بر
مناسبات اجتماعی ،موثّر بوده و هم از تحوالت اجتماعی تأثیر پذیرفته ،نگرانیهای زیادی را در
میان مردم ،جامعه نخبگان و سیاستگذاران در پی داشته است .طی دهههای اخیر انبوهی از
مطالعات اجتماعی و فرهنگی درزمینه ابعاد مختلف خانواده ایرانی انجامشده است .این مطالعات
دادهها و اطالعات ارزشمندی برای شناخت و آگاهی از وضع موجود خانواده و زندگی
خانوادگی در ایران به وجود آوردهاند .همچنین تحقیقات موجود اگرچه جزئیات زیادی از
زندگی خانوادگی را بیان میکنند و یا در یک زمینه خاص مانند طالق ،ازدواج ،خشونت خانگی
و امثال اینها چشمانداز روشن و دقیقی ارائه کردهاند ،اما چشمانداز کلی با تکیه بر دادههای
تجربی در اختیار ما قرار نمیدهند .این مطالعه قصد آن دارد با استفاده از روش فراترکیب و
یکپارچه کردن مطالعات پیشین در مورد تحوالت خانواده در ایران به ارائه تصویری کلی از
وضعیت تغییرات در نهاد خانواده در ایران ارائه نماید.
روش این پژوهش فراتحلیل کیفی است و جامعه آماری ،مطالعات و پژوهشهایی است
که با رویکرد تحوالت در خانواده ایرانی انجام شده است .در مجموع  26پژوهش انتخاب
شده است.
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اهم یافتههای این پژوهش عبارتند از:
بررسی مطالعات از حیث زمان مطالعه نشان میدهد دهه  36موضوع تحوالت خانواده ایرانی
در کانون توجه بوده است بطوری که  25درصد پژوهشهای مورد مطالعه در این دهه انجام
گرفته است.
روش پیمایش ،روش غالب در انجام تحقیقات بوده است ،به طوری که قریب  26درصد
پژوهشها با این روش انجام شده است.
از نظر گستره پژوهش ،تحقیقات در گستره کشوری کمتر مورد توجه بوده است .تنها 52
درصد تحقیقات در سطح کشوری انجام شده است .در میان پژوهشهای با گستره استانی تهران
بیشتر مورد توجه بوده است 32 .درصد پژوهشها در این استان انجام گرفته است.
بیشتر تحقیقات در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده است.
بررسی موضوعی تحقیقات نشان میدهد موضوعاتی چون تأثیر نوسازی ،جهانی شدن و
مدرنیته بر خانواده ایرانی بیشتر مورد توجه بوده است .تحلیل نسلی از تحوالت ،معیارهای
ازدواج ،الگوهای ازدواج و همسر گزینی ،تحوالت در کارکردهای خانواده ،ساختار قدرت در
خانواده ایرانی ،خشونت خانگی ،اشکال جدید خانواده (همباشی) از موضوعات مورد توجه در
این تحقیقات بوده است.
تحوالت در خانواده ایرانی در دو حوزه:
الف) تحوالت ساختاری در خانواده :از جمله تحوالت ساختاری میتوان به مواردی چون
افزایش میانگین سن ازدواج ،کاهش بعد خانوار و تعداد افراد خانوار ،افزایش طالق و کاهش
ازدواج در جامعه ایرانی اشاره کرد.
ب) تحوالت در حوزه ارزشها و نگرشهای ایرانیان در حوزه خانوده  :در این حوزه به
مواردی چون کاهش جاذبه فرهنگی ازدواج و افزایش نارضایتی زناشویی ،رواج خشونت
خانگی ،تحول در سبک زندگی اخالقی بهویژه در اخالق جنسی ،کاهش اقتدار پدر و مادرها در
خانواده ،کاهش ارتباطات خانوادگی ،تغییر در نگرش به ازدواج و فرزند آوری ،تغییر در ساختار
قدرت در خانواده ایرانی و  ...اشاره کرد.
در مجموع دو رویکرد کلی نسبت به تحوالت خانواده در ایران وجود دارد :رویکردی که
خانواده ایرانی را در بحران میبیند و بعضاً از فروپاشی در حال وقوع یا در آینده خانواده در
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ایران سخن به میان میآورد .دوم ،رویکردی از تحوالت بنیادین در خانواده ایرانی سخن به میان
آورده است و تحوالت خانواده در ایران را در دو سمت و سوی متفاوت فروپاشی و ظهور
خانواده مدنی و انسانیتر دنبال میکند و اعتقاد دارد وضعیت کنونی خانواده ایرانی در وضعیتی
ابهامآمیز و در میانه فروپاشی و مدنی شدن به عنوان دو امکان متفاوت در برابر خانواده ایرانی
قرار دارد که این دو امکان متعارض حتی میتواند به طور همزمان وجود داشته باشد.
واژگان کلیدی :مدرنیته ،نوسازی ،جهانیشدن ،تحوالت فرهنگی و اجتماعی خانواده
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بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی سالمت محور در بین جوانان:

مورد مطالعه دختران جوان  91-91ساله شهر تهران
علی حاتمی ،5محمد رضا بزرگی ،5سمیرا جبارنژاد
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از مهمترین دغدغه های جوامع امروزی ،سالمت افراد جامعه است .سالمتی افراد نیز با عوامل
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و  ...پیوندی وثیق دارد .اگر چه در گذشته تصور میشد که افراد
صرفاً با رعایت موازین بهداشت فردی میتوانند تا حد زیادی از مخاطرات بهدور بمانند ،اما
بررسیها نشان داده است که نقش نظام سالمت و درمان در ارتقای سالمت افراد حداکثر 52
درصد است .این در حالی که صاحبنظران از نقش  26درصدی سبک زندگی در مرگهای
نابهنگام در کشورهای غربی سخن میگویند .از این رو مفهوم سبک زندگی به طور عام
انعکاسی است از تجربیات زندگی ،موقعیتها ،ارزشها ،نگرشها و انتظارات یک فرد از زندگی
و سبک زندگی سالمت محور به طور خاص ،رویکردی چند بعدی است که به الگوهای رفتار
جمعی مربوط بوده و به مسائل تهدیدکننده سالمت افراد میپردازد .سبک زندگی سالمت محور
راهنمایی است برای جلوگیری از مشکالت بهداشتی و تضمینکننده حد اعالی سالمت برای
فرد است .تغییرات نظری و تجربی صورت گرفته در زمینه سالمت تا آنجا پیش رفته که منجر به
تغییراتی در مدل سالمت و بیماری از دهه  5356به بعد شد .در پی این تغییرات ،مدل ترکیبی
عوامل اجتماعی -روانی جایگزین مدل صرف پزشکی شده است .بدین ترتیب ،توجه به سبک
زندگی و رفتارهای ارتقا دهنده سالمت ،ضرورت چشمگیری یافته است .در این راستا سالمت
فردی و جمعی مهمترین جنبه زندگی فرد و جامعه است .سالمت شرطی الزم و ضروری برای
ایفای نقشهای اجتماعی است .جمعیتشناسی سالمت در برگیرنده مضامین و روشهای
جمعیتشناختی در مطالعه سالمت و مراقبت بهداشتی است .امروزه سالمت و بهداشت جوانان

 .5عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی؛ Alihatami@ut.ac.ir
 .5دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه؛ Mr.bozorgi54@yahoo.com
 .3کارشناسی ارشد مطالعات زنان ؛ S.jabarnejad@gmail.com
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و نوجوانان به طور فزایندهای مورد توجه محققان و سیاستگذاران بهداشت و سالمت قرار
گرفته است .چرا که هم بخش قابل توجهی از جمعیت به این گروه قرار دارد و هم برخی از
بیماریهای طاقتفرسا ریشه در دوره جوانی دارند .توجه بیشتر به سالمت دختران با توجه به
جایگاه و نقش آنها در فرزندآوری و تداوم نسل باعث میشود در آینده مادرانی با سبک زندگی
سالمت محور ،سالمت و تندرستی بیشتری را به نسل آینده منتقل کنند.
با توجه به نقش سالمت دختران جوان ،هدف از این مطالعه ،بررسی عوامل مرتبط با سبک
زندگی سالمت محور در بین دختران جوان است .در این پژوهش که به روش پیمایش انجام
شد 322 ،نفر از دختران مجرد  52-53ساله شهر تهران در مناطق 55گانه شهر تهران انتخاب و
با کمک ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار گردآوری دادهها ،مقیاس سبک زندگی
سالمت محور بود .پرسشنامه سبک زندگی سالمت محور ( )HPLPIIاز  25سوال تشکیل شده
است که  3زیرشاخه تحت عناوین تغذیه ،فعالیت بدنی ،مسئولیت پذیری در قبال سالمت،
مدیریت استرس ،حمایت بین فردی و خودشکوفایی (رشد معنوی) دارد .توافق درونی نهایی
پرسشنامه ابتدا توسط آلفای کرونباخ برای ابزار  25سؤالی و سپس برای زیر شاخههای آن
محاسبه شده است .باال بودن ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها و شاخص کل (،)6133
حکایت از مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش داشت.
یافتههای توصیفی نشان میدهد  3615درصد پاسخگویان در گروه سنی  52-53سال،
 3315درصد در گروه سنی  56-52سال و  3513درصد در گروه سنی  52-53سال بودهاند.
همچنین میانگین سنی پاسخگویان  55سال بوده است .تحصیالت  33درصد پاسخگویان دیپلم
و کمتر و  35درصد نیز دارای تحصیالت دانشگاهی بودهاند 55 .درصد پاسخگویان شاغل و 53
درصد نیز غیر شاغل بودهاند 212 .پاسخگویان سابقه مصرف سیگار و  5512درصد سابقه مصرف
قلیان داشتهاند .نتایج مطالعه در مورد شاخص توده بدنی ( )BMIبیانگر آن است 5215 ،درصد
پاسخگویان دچار کمبود وزن هستند .نزدیک به  52درصد در شرایط عادی 312 ،درصد دارای
اضافه وزن و نزدیک  3درصد دارای چاقی در کالس  5تا  3هستند.
در مورد متغیر وابسته یعنی سبک زندگی سالمت محور باید گفت که  313درصد
پاسخگویان دارای سبک زندگی ضعیف 3215 ،درصد سبک زندگی متوسط و  3513درصد دارای
سبک زندگی سالمت محور قوی بودهاند .در مورد وضعیت پهنههای 2گانه شهر تهران نیز باید
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افزود که  215درصد دختران پهنه مرکزی دارای سبک زندگی ضعیف 5312 ،درصد دختران پهنه
غرب دارای سبک زندگی متوسط و  3215درصد دختران پهنه شمال دارای سبک زندگی سالمت
محور قوی بودهاند .بنابراین در توصیف وضعیت موجود باید گفت ،تفاوتهایی در سبک
زندگی سالمت محور در پهنههای 2گانه (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) ،شهر تهران
وجود دارد .اما بین گروههای سنی مورد مطالعه ،تفاوت معناداری از این حیث مشاهده نشد.
بررسیها همچنین نشان داد بین میانگین سبک زندگی سالمت محور و تحصیالت دختران جوان
رابطه معنیداری وجود دارد .این معناداری بین وضعیت فعالیت و سبک زندگی سالمت محور
هم بدست آمد .براساس نتایج بدست آمده همبستگی قوی و معنیداری بین ابعاد مختلف سبک
زندگی سالمت محور وجود دارد .بعد مسئولیت پذیری باالترین همبستگی و برخالف تصور
فعالیت جسمانی در قبال سالمت ،کمترین همبستگی را با این سبک زندگی بدست آورد.
از آنجا که براساس مطالعات صورت گرفته سه عامل از چهار عامل مرگ و میر در کشور
ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سبک زندگی مربوط میشود ،به نظر میرسد آموزش
سبک زندگی سالمت محور در تالش برای جامعهی سالم ،شهروندان سالم ،مادران و دختران
سالم نقش کلیدی را دارد .به نحوی که با اطالع رسانی و آگاه سازی آحاد جامعه به ویژه زنان و
دختران جوان که موضوع این مطالعه هستند میتوان به بهبود قابل توجه کمی و کیفی
شاخصهای این نوع سبک زندگی امیدوار بود.
واژگان کلیدی :سبک زندگی ،سالمت ،شاخص توده بدنی ،فعالیت جسمانی ،جوانان ،دختران.
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دغدغه رشد افراطگرایی در ایران آینده
ابراهیم حاجیانی
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بهرغم فرهنگ و آموزههای دینی و اخالقی معتنابه مشوق اعتدال ،همزیستی و میانهروی در
جامعه ایرانی این نگرانی جدی در سالهای پیشرو وجود دارد که در اثر پارهای روندها و
شرایط شدت و دامنه انواع رقابتها روبه فزونی گذاشته ،نظم ،انتظام و انسجام ملی دچار خدشه
شود .بهخصوص آنکه توان ،منابع و ظرفیتهای طرفین مناقشه بسیار قوی و قابل توجه است.
بنابراین سؤاالت اصلی مقاله آن است که منابع ،روندها و شرایط مولد رادیکالیسم در جامعه
ایران و در افق پنجساله کداماند؟ و چقدر امکان و احتمال بروز نظریهها ،گرایشها و رفتارهای
افراطی در جامعه ایران وجود دارد؟ ماهیت این تحرکات افراطی و منشاء مرزبندیهای احتمالی
کداماند؟ ماهیت این مطالعه آیندهپژوهانه و از نوع اکتشافی بوده و دادهها و شواهد آن با روش
ترکیبی و استفاده از مجموع اطالعات موجود بهدست میآید .علت اصلی طرح این مسأله و
شناسائی آن بهعنوان یک مشکل جامعه ایرانی ،مشاهده یک مجموعه اقدامات ،تدابیر و رفتارهای
افراطگرایانه در حوزههای مختلف سیاسی ،فرهنگی ،دینی و ارزشی است که خود ناشی از طیف
وسیع نظریهها یا رویکردهای افراطی شکل گرفته ،در حال تشدید و تعمیق هستند و عرصه را
گرایشهای ذاتی جامعه ایرانی ،که همانا همزیستی ،تعایش ،تکثر و تنوع است ،تنگتر و تنگتر
مینماید .شوربختانه در شرایط کنونی و با وجود رونق امواج جهانیشدن و البته گاهی در
واکنش به آن ،کانونها و مراجع رادیکالیسم در اشکال مختلف سیاسی ،دینی و فکری توسط
نهادهای رسمی ،شبهرسمی ،رسانه ملی ،برخی رهبران مذهبی گروههای سیاسی داخلی و
اپوزیسیون مقیم خارج از کشور مشغول فعالیت شدید بوده و در حال تقویت و انسجامبخشی به
پایگاههای قشری ،صنفی ،طبقاتی و منطقهای خود هستند و طنز ماجرا آنجا است که بسیاری از
آنها از منابع عمومی کشور و همین مردم ارتزاق میکنند .اکثر این جریانات با تشکیل مراکز به
اصطالح علمی و فکری مشغول تولید محصوالت پژوهشی ،رسانهای و تبلیغی و آموزش
نیروهای جوان و پرشور هستند تا در روز معرکه از آنها استفاده و بهرهبرداری نمایند .پرواضح
 .5دانشیار جامعهشناسی ،معاون هماهنگی و برنامهریزی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری
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است که حجم و عده این نیروهای افراطی چندان مهم نیست .چرا که حداقلی از این نیروهای
رادیکال ،اما باانگیزه که سودای هر چیزی جز ثبات ،آرامش و توسعه کشور را در سردارند ،برای
آینده این مرزوبوم بسیار خطرناک بوده و باعث هدررفتن منابع عمومی کشور و تأخیر بیش از
این ،در روند پیشرفت مملکت خواهند شد .این دلشوره ،البته خاص جامعه ایران نبوده و طی
یک دهه گذشته ،شاهد نضج و رونق انواع گرایشات افراطی راستگرایانه در کشورهای غربی و
غیرغربی بودهایم که اوج آن را میتوان در پدیده ترامپیسم مالحظه کرد .اما تفاوت مهم،
نمونه(های) ایرانی افراطگرایی ،احتمال مسلحشدن آن به مبانی فکری و اندیشهای دینی و تلفیق
آن با تفکرات هزارهگرایانه ،بعالوه برخورداری آن از منابع انبوه مالی است که آماده است به
محض هرگونه گسست یا انسداد در ساخت قدرت سیاسی مسلط ،وارد میدان عمل شود و
الگوی سیاسی مطلوب خود را به کرسی نشاند .سوی دیگر ماجرا و نگرانی نیز فربهگی،
گستردگی و قدرت فراوان نیروهای جوان ،سرخورده و ناراضی است که بنابه دالیل فرهنگی (از
همه مهمتر تحصیالت باال و فرایندهای عرفیشدن) ،معیشتی (حاشیهنشینی ،بیکاری و فقر) تاب
تحمل نیروهای باال را ندارند و همانطور که در وقایع و ناآرامیهای سالهای  35 ،33و 32
شاهد بودیم از ظرفیت بسیجکنندگی و بسیجشوندگی باالیی برخوردارند .مخلص کالم این مقاله
قصد طرح یک نگرانی ملی و هشدار جدی را دارد تا سیاستگذاران و خبرگان بر حساسیت
شرایط پیش رو آگاهی یابند و مانع از تقویت محافل و مراکز تشدید افراطگرایی شده و حداقل
منابع عمومی کشور را در این زمینه تخصیص ندهند و در این میان ،وظیفه رسانههای رسمی
بیش از پیش مهم است و نباید به مثابه ابزاری در دست افراطگرایان عمل نمایند.
واژگان کلیدی :افراگرایی ،افراطگرایان ،جامعه ایرانی ،انسجام ملی
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راهبردهای ارتقای کارآمدی و وضعیت کارآمدی و اثربخشی دولت جمهوری
اسالمی ایران در دوران پس از کرونا
ابراهیم حاجیانی ،5رضا قیومیپور
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سازمان بهداشت جهانی ،شیوع کرونا را بهعنوان یکی از دشوارترین موقعیـتهـای پانـدمیک در
تاریخ جهان مدرن اعالم کرده است .باتوجه به اتفاقات دوران شیوع کرونا دیگر کسی نمیتوانـد
منکر اثرات کنونی کرونا بر نحوه حکمرانی در کشورها باشد .اثراتی که اقتصاد ،اجتماع ،سالمت،
ارتباطات ،سیاست ،روابط بین الملل و در واقع ،تمام شئون حکمرانی از جمله ،بعد کارآمـدی و
اثربخشی دولتها را تحت اشراف خود گرفته است .اما آیا تکانـههـای کنـونی کرونـا ،در دوران
پس از کرونا نیز این کارآمدی را تحت تأثیر خود قرار مـیدهـد؟ اگـر جـواب آری اسـت ،ایـن
تکانهها و اثرات چه خواهد بود؟ این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در سـاختار جدیـدی
که پس از کرونا شکل خواهد گرفت ،تمام کشورها در یک نقطه قرار میگیرند و کشوری موفـق
خواهد بود که بتواند تحوالت رخداده را به صورت دقیق درک کند .بنابراین سؤال اصـلی مقالـه
این است که با توجه به پیشرانهای مؤثر بر مسأله کارآمدی و اثربخشی دولت در دوران پس از
کرونا و نقشآفرینی بازیگران مرتبط ،وضعیت کارآمدی و اثربخشـی دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران در دوران پس از کرونا به چه شکلی خواهد بود؟
در این تحقیق ،دو رویکرد پیشرانمحور و بازیگرمحور بهصورت گام بـه گـام و باتوجـه بـه
اقتضای مسأله مورد استفاده قرار گرفته که با روشهای اکتشافی و خبرهمحور انجام شـده اسـت.
در تکنیک تحلیل نیز از نرم افزارهای میک مک ،مکتور و سناریو ویزارد استفاده شده است.
یافتهها نشان داد از بین  566پیشران اولیه 52 ،پیشران دارای اولویت بیشـتر بـوده و از میـان
آنها  2پیشران که بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را داشـتند ،بـهعنـوان پیشـرانهـای کلیـدی
انتخاب شدند .در ادامه باتوجه به حالتهای مختلف این  2پیشـران و بررسـی میـزان انسـجام و
سازگاری بین آنها ،دو سناریوی «فتح قرن» و «لبه پرتگاه» ،بهعنـوان سـناریوهای نهـایی انتخـاب

 .5دانشیار جامعهشناسی
 .5دانشجوی دکتری
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شدند که بازیگران مرتبط با سـناریوی مطلـوب «فـتح قـرن» شناسـایی شـدند .سـپس عملکـرد
بازیگران در راستای تقویت یا تخریب امکان رخدادن هر کدام از اهداف سناریو مطلوب ،میـزان
ائتالف میان بازیگران برای تحقق هر هدف ،آرایش کلی بازیگران روی اهداف و میزان اثرگذاری
بازیگران روی یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته و براساس آنهـا راهکارهـا و تـدابیر الزم جهـت
تحقق سناریوی «فتح قرن» بیان شده است .به نظر میرسد کلیدیترین و مهمتـرین راهبـرد فـتح
قرن که موجبات کارآمدی و اثربخشی دولت جمهوری اسالمی ایران را در دوران پـس از کرونـا
فراهم میآورد ،باور و یقین قلبی به ظرفیت عظـیم مردمـی و بسترسـازی در راسـتای حضـور و
مشارکت فعاالنه آنها در عرصههای پیشرو میباشد ،راهبردی که میزان موفقیـت و کارآمـدی آن
در مقاطع مختلف اثبات شده است و متناسب با فرهنگ اسالمی ایرانی است.
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بررسی نابرابری جنسیتی در نحوه گذران وقت شهروندان؛
مطالعه موردی شهروندان تهرانی
علی حاتمی ،5غالمرضا مقدم
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از اواسط قرن نوزدهم توجه به فراغت به طرز چشمگیری افزایش یافت و امروزه اوقات فراغت
به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره که مبتنی بر انتخاب آزادانه و ادراک شده فرد
تعریف میشود ،مورد تأکید قرار گرفته است .در برداشت جدید ،فراغت «به خاطر خود فراغت»
و برای کسب تجربه و مشارکت انجام میشود (کلی .)5333 ،همچنین یکی از مناقشههای
موجود در حوزه فراغت ،بحث نابرابری در دسترسی به زمان و مکان فراغت میباشد .در این
میان تفاوتهای جنسیتی در اوقات فراغت کمتر مورد توجه قرار گرفته و توزیع برابر اوقات
فراغت بر اساس جنسیت ،همواره مورد سئوال بوده است .در این راستا از دهه  5326میالدی به
بعد ،جنسیت به عنوان یک اصل سازمان دهنده عمل اوقات فراغت مورد توجه محققان قرار
گرفته است .بدیهی است که زنان در طول تاریخ کمتر از مردان به حوزههای عمومی دسترسی
داشتهاند .بسیاری از سرگرمیها ،بیشتر به عنوان فعالیتهای مردانه توسعه یافته است« .فضای
زنانه» که به طور اجتماعی ساخته شده است ،زنان را ترغیب میکند تا اوقات فراغت خود را به
سمت فعالیتهایی سوق دهند که در فضای اندرونی (خانه) ،برگزار میشود و نه در فضای
عمومی .در این شرایط اوقات فراغت در خانه ،مانند گذشته به بودجهای احتیاج ندارد و تعاریف
قابل قبول از منظر اجتماعی اما تبعیض آمیز از زنان را هم حفظ میکرد.
تحقیقات پیشین نشان داده که جنسیت نه تنها با فعالیتها و رفتارهای فراغتی ،بلکه با
تجارب و معانی اوقات فراغت در زندگی روزمره نیز ارتباط دارد .کلیشههای جنسیتی فعالیتها
که در بسیاری از زمینههای اوقات فراغت مشهود است ،نشان داده که با فرصتهای جنسیتی،
محدودیتها و الگوهای گذران وقت مرتبط است .زمان مردانه دیده میشد و اغلب تمایز
مشخصی بین زمان کار و غیر کار وجود داشته و به نظر می رسد که مردان از فعالیتهای اوقات
 .5عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی؛ Alihatami@ut.ac.ir
 .5عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی ؛ Gr_moghaddam@yahoo.com
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فراغت و آرامش بیشتری برخوردار هستند .این ماهیت کل نگرانه به زندگی زنان ،به رغم
افزایش چشمگیر مشارکت برخی از زنان در بازار کار در سالهای اخیر ،نشاندهنده نقش
مراقبتی زنان ،مسئولیتهای خانوادگی و عدم دسترسی به اوقات فراغت که خالی از تعهدات
اجتماعی است.
مطالعه حاضر با استفاده از روش کمی ،تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه در یک نمونه
 5566نفری از شهروندان ساکن مناطق 55گانه شهر تهران ،به دنبال بررسی نابرابری جنسیتی و
نحوه گذران اوقات فراغت ،در بین زنان و مردان تهرانی است.
براساس نتایج به دست آمده باید گفت ،زنان و مردان نگاه متفاوتی به اوقات فراغت داشته-
اند 33 .درصد زنان و  25درصد مردان ،فراغت را به عنوان تفریح و سرگرمی 26 ،درصد زنان و
 55درصد مردان فراغت را زمانی برای انجام کارهای مورد عالقه 3 ،درصد زنان و  3درصد
مردان فراغت را به مثابه فرصتی برای خودشکوفایی 52 ،درصد زنان و  55درصد مردان فراغت
را فرصتی برای رفع خستگی و  2درصد زنان و مردان فراغت را عین وقت تلف کردن و کسل
کننده دانستهاند .این در حالی است که براساس دادههای گذران وقت ( )Time Useاین مطالعه،
زنان در فعالیتهایی چون «خواب ،کار خانگی ،خرید ،ارتباطات اجتماعی ،نماز ،ذکر و دعا،
مراقبت شخصی ،پرستاری و نگهداری از دیگران ،نگهداری بچه ،درمان و مراقبت پزشکی»،
زمان بیشتری نسبت به مردان صرف میکنند .در مقابل زنان در فعالیتهایی مانند «کار کردن،
تماشای تلویزیون ،رادیو و خواندن روزنامه ،استراحت ،استفاده اینترنت ،سرگرمی و تفریح،
ورزش ،حرکت ،رفت و آمد ،تکلیف تحصیلی و یادگیری» ،زمان کمتری را نسبت به مردان
صرف میکنند .ضمن این که زنان و مردان در فعالیتهای «خوردن و فعالیت داوطلبانه» ،زمان
برابری را صرف میکنند.
نتایج مطالعه حاضر در مورد نابرابری جنسیتی در اوقات فراغت ،تفاوتهای مرتبط با
هنجارهای جنسیتی و محدودیتهای زمانی را برجسته میکند و بیان میدارد که مجموع فعالیت
شبانهروزی و نیز تنوع فعالیتی زنان ،بیشتر از مردان بوده و آنها نسبت به مردان حتی مسئولیت
بیشتری در قبال مراقبت از دیگر اعضاء خانواده دارند .همین مسأله باعث شده از نظر زمانی
اوقات فراغت زنان ،به لحاظ میزان وقت اختصاص یافته به آن «کمتر» و از نظر کیفیت نیز،
«پایینتر» از مردان قرار گیرد.
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در یک جمعبندی کلی باید گفت ،مسئولیتهای متعدد و دسترسی محدود زنان به حوزههای
عمومی ،همراه با سایر محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی ،حس حق زنان در اوقات فراغت و
فعالیتهای مبتنی بر اوقات فراغت را به خطر انداخته است .کمتر زنی پیدا میشود کاری که
انجام میدهد ارتباط چندانی به تأمین نیازهای دیگران نداشته باشد .زنان کمی ،حق فراغت و
نحوه گذران آن را برای خود قائل هستند .این نوع نگاه زنان به فراغت به عنوان عامل بازدارنده-
ای برای مشارکت زنان در فعالیتهای فراغتی سازمان یافته و غیر سازمان یافته ،عمل میکند .در
نتیجه ،زنان غالباً فعالیتهای اوقات فراغت را فقط در ترکیب با سایر کارهای خانوادگی دنبال
میکنند ،نه به عنوان فراغتی ناب و عاری از هرگونه مشغله فکری و ذهنی مرتبط با دیگر کارها.
واژگان کلیدی :گذران وقت ،فراغت ،جنسیت ،نابرابری ،زنان ،تهران
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مبانی و کلیات مطالعات اجتماعی ،فرهنگی و رسانه گزارش ملی سیالبها
هادی خانیکی ،5عباس قنبری باغستان ،5محمد فاضلی ،3سیدحسین سراج زاده

2

زیستن با بحران و توانمندی در عبور از بحرانها بخشی از واقعیتها و ضرورتهای پیشِ روی
جامعه و جها ن ماست .اکنون انسان ،جامعه ،طبیعت و تاریخ مواجه با رخدادهایی قدیم و جدید،
شتابناک و پردامنه ،شناخته و ناشناختهاند ،بهگونهای که هر لحظه میتوانند زندگی ،ذهن ،روان،
اجتماع ،اقلیم و حتی فرهنگ و تمدن انسانی را دستخوش تغییراتی شگفت و نامعلوم کنند ،اما
در برا بر همه اینها قدرت دانش ،تجربه ،مسئولیت و مدیریت انسان نو و جامعه نو نیز کم نیست.
انسان و جامعه خردمند توانستهاند و میتوانند از «تهدیدها و تحدیدها»« ،فرصت و افق»
بیافرینند و از بحرانها با استواری بگذرند .پس مسأله زمانه ما نبودن بحران نیست ،پیشگیری و
مدیریت و مهار بحرانها ست.
سال  5332برای ما ایرانیان با بحران طبیعی سیالبهای پردامنه آغاز شد و با شیوع ویروس
نوپدید کرونا (کووید  )53پایان یافت .سیالبها اسفند  5335و فروردین  5332بیش از هفت
استان و دهها شهر و صدها روستای کشور را درگیر کرد و خطرهای زیستی و هراسهای روانی
و اجتماعی «کرونا» در بهمن و اسفند  32زندگی متعارف جامعه را مختل ساخت .از این آغاز و
پایان و آنچه در میان بود ،نمیتوان به سادگی گذشت ،اما میتوان به مدد خِرد و تدبیر از
سنگینی بار آنها کاست .رخدادها و حوادث ،خیال نیستند« ،خبر»اند و نیازمند تأمل و واکاوی
عالمانه و مدیریت مدبرانه و مسئوالنه.
به درستی انتظار میرود در برابر همه این حوادث و بحرانها –چه طبیعی باشند و چه
انسانی و اجتماعی -سه حوزه مؤثر بهموقع و باهم دست به کار شوند« .حوزه سیاست و
مدیریت»« ،حوزه دانش» و «حوزه مدنی» .دغدغهها و دردهای مشترک ،هرگز جداجدا درمان
نمیشوند و نمیتوان از این ضرورت همدردی ،هماندیشی و همکاری میان نهادها و کنشگرانی
 .5عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی؛ Hadi.khaniki@atu.ac.ir
 .5عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران؛ Ghanbari.abbas@ut.ac.ir
 .3عضو هیأت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی؛ fazeli@moe.gov.ir
 .2عضو هیأت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی؛ Serajzadeh@khu.ac.ir
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که کمتر تجربه گفتوگو با هم ،اعتماد به هم و پذیرش هم را داشتهاند ،به آسانی گذشت .نهاد
دولت و حاکمیت ،نهاد دانشگاه و علم و نهاد جامعه و جامعه مدنی در برابر همه مسائل و
بحرانهای طبیعی و اجتماعی ناگزیر از همرأیی و همراهیاند و تجربه سیالبهای فراگیر سال
 32و شیوه رویارویی با آن آغازی بر این راه شد.
«هیأت ویژه گزارش ملی سیالبها» ،مرکب از  56تن از دانشگاهیان ،با حکم رئیس جمهور
در  55فروردین  5332آغاز به کار کرد و موظف شد تا پانزده عرصه مطالعاتی را با همکاری
نهادهای علمی و اجرایی و مدنی برای پاسخگویی به  556سؤال مشخص در زمینههای اقلیمی،
محیطزیستی ،فنّی ،مدیریتی ،بهداشتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،ارتباطی ،حقوقی و سیاسی سامان
دهد« .کارگروه اجتماعی ،فرهنگی و رسانه» با مسئولیت اینجانب ،عضویت سه تن از اعضای
هیأت ملّی ،انتخاب  55تن دیگر از شخصیتهای علمی و حرفهای و مدنی کشور ،تشکیل چهار
کمیته تخصّصی ملّی و هفت کمیته استانی و مشارکت  52دانشگاه و پژوهشگاه و پژوهشکده و
انجمن علمی و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و نهادها و شبکههای فعال مدنی و
اجتماعی ،زمینهها و ابعاد و پیآمدهای اجتماعی و فرهنگی و ارتباطی سیالبها و بهداشت روان
و سالمت شهروندان آسیبدیده را مطالعه کرد .در این مطالعه بیش از  556تن از استادان و
محققان دانشگاهی و فعاالن مدنی و متخصصان حرفهای در سطوح ملّی و استانی مشارکت
داشتند و در کنار آن از پژوهشها و مطالعات نهادهای اجرایی ،سازمانهای مردم نهاد و
انجمنهای علمی و حرفهای در قالب نشستهای تخصصی ،گفتوگوها و هماندیشیهای
علمی ،بیش از  556جلسه «بحث و بررسی گروهی متمرکز» با مسئوالن ،مدیران و
دستاندرکاران مدیریت سیالب و نیز بیش از  566مصاحبه عمیق با شهروندانی که مستقیماً در
معرض سیل قرار داشتهاند ،استفاده شد.
با توجه به مالحظات مربوط به بایستههای محتوایی ،شکلی و ارتباطی تدوین «گزارش ملی
سیالبها» ،غایت فعالیتها در کارگروه اجتماعی ،فرهنگی و رسانه تدوین گزارشی از سیالب
اخیر در چهار حوزه «اجتماعی»« ،فرهنگی»« ،رسانه» و «بهداشت و سالمت روان» است .این
گزارش باید عالوه بر انعکاس توأمان عملکردها و روایتهای دستگاهها و سازمانهای ذیربط
و نیز قضاوت افکار عمومی در مواجهه دستگاه حکمرانی با سیالب ،از اعتبار محتوایی،
ساختاری و روش شناختی در محافل علمی و دانشگاهی نیز برخوردار باشد .بهمنظور دستیابی
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به این غایت ،پیش از اقدام به دریافت رسمی پاسخهای دستگاهها و سازمانهای ذیربط و
ذینفع بر مبنای پرسشهای مشخص ریاست محترم جمهوری ،پرسشهای ضروری دیگر در
باب جوانب اجتماعی و رسانهای سیالبهای اخیر طراحی شد .پس از آن ،جمعآوری دادهها و
تنظیم روایت «دست اول» سیالب از طریق الف :مطالعه کیفی عملکرد سازمانها و دستگاههای
مربوطه و ذینفع و نیز ارزیابی نظرات و دیدگاههای مردمی در ارتباط با آنها (بخش کیفی) ،ب:
سنجش کمی افکار عمومی بهمعنای وسیع (پیمایش ملی) و خاص (پیمایش استانی) صرفاً در
هفت استان سیلزده (بخش کمی) و ج :تحلیل محتوا و روایت تمامی جریانها و کانالهای
رسانهای (بخش رسانه) ،متناسب با حوزه و مأموریت کارگروه در اولویت قرار گرفت.
به لحاظ روشی ،در تهیه این گزارش از چهار روش «مطالعه اسنادی»« ،تحقیق کیفی»،
«تحقیق کمی» و «تحلیل محتوا» استفاده شده است .هر چهار روش به لحاظ علمی از جامعترین،
معتبرترین و پرکاربردترین روشهای تحقیق در حوزه مسائل اجتماعی ،فرهنگی و رسانهای
محسوب میشوند که میتوانند سازوکار ساماندهی گزارش ملی را در حوزه فعالیتهای
کارگروه تشکیل دهند.
تجربهای که در فرایند مطالعه و مشارکت در به فرجام رسانیدن آن حاصل شد ،کمتر از نتایج
آن نیست .اهمیتیافتن جوانب اجتماعی ،فرهنگی ،ارتباطی و روانی سیالب به مثابه بحران و
ضرورت توجه به آنها در پیشگیری ،مهار و مدیریت سیالبها ،برجستگی مطالعات و
پژوهشهای میانرشتهای و همفکریها و همکاریهای سهگانه علمی و اجرایی و مدنی ،بهدست
آمدن داده های ارزنده کمی و کیفی حتی در سطوحی فراتر از آنچه تاکنون انتشار یافته است و
رو آوردن دانشجویان و محققان ارجمند به پایاننامهها و رسالهها و پژوهشهای مسألهبنیاد،
بخشی از دستاوردهای این کارگروه و کارگروههای دیگر است که امید میرود این رهیافت در
مواجهه با بحرانهای دیگر پشتِ سر و پیشِ رو مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
واژگانکلیدی :سیالب ،هیأت ویژه گزارش ملی سیالبها ،بحران ،سازمانهای مردم نهاد
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رسانهها و سیالبها :مطالعه جریانهای اصلی رسانهای و ارتباطی
هادی خانیکی ،5عباس قنبری باغستان ،5حسن نمکدوست تهرانی ،3اعظم ده صوفیانی
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رسانههای جمعی مهمترین منبعی هستند که مردم از طریق آنها اطالعات و آگاهی مربوط به
حوادث غیرمترقبه را به دست می آورند .از همین روست که ایجاد یک رابطه کاری معقول ،کارا
و سازنده میان مدیران بحران و رسانههای خبری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه جزو
اولویتهای اساسی جامعه قرار میگیرد .مسئولیت بنیادین همه دولتها تضمین امنیت و رفاه
شهروندانشان است .این وظیفه را در خالء اطالعاتی نمیتوان به جا آورد .شهروندان باید بدانند
در چه صورتی و چه موقعی در خطر قرار دارند و در چه صورتی و در چه موقعی خطر از
سرشان گذشته است .افزون بر این ،شهروندان حق دارند از سرنوشت هموطنان خود باخبر
شوند .بر اساس آنچه گفته شد در موضوع آگاهیبخشی ،نقش رسانههای جمعی ،فناوریها و
مهارتهای ارتباطی از جمله به لحاظ جنبههای مختلف حائز اهمیت اساسی است :پیوند برقرار
کردن میان دانشمندان ،مقامات دستاندرکار برخورد با حوادث غیرمترقبه ،مقامات دولتی و
افکار عمومی؛ آموزش مردم برای آمادگی در مقابل حوادث غیرمترقبه؛ ردگیری حوادث در
شرف وقوع؛ هشیار کردن مقامات؛ هشداردادن به مردمی که بیش از همه احتمال دارد از این
حوادث صدمه ببینند؛ ارائه اطالعات درست و کاربردی ،قبل ،حین و بعد از بروز بحران و
پیشگیری از رواج شایعهها و خبرهای دروغ؛ ارزیابی خسارات؛ کمککردن جمعآوری اطالعات،
آذوقه و سایر منابع؛ هماهنگکردن عملیات نجات و امداد؛ شمارش گمشدگان؛ روحیه بخشیدن
به آسیبدیدگان و برانگیختن و بسیج حساسیتهای عمومی ،سیاسی و نهادی و سازمانی؛
نظارت بر روندها و فرایندهای امدادرسانی؛ کمک به شناسایی نقاط ضعف و قوت و تهدید و
فرصتهای مدیریت بحران؛ پیگیری فرایندهای توانمندسازی آسیبدیدگان و بازسازی مناطق
آسیبدیده.
 .5عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی؛ Hadi.khaniki@atu.ac.ir
 .5عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران؛ Ghanbari.abbas@ut.ac.ir
 .3دکترای علوم ارتباطات و رئیس مرکز آموزشهای موسسه همشهری؛ Hassan.namakdoost@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی؛ asoufiyani2@gmail.com
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با چنین رویکردی است که بررسی عملکرد رسانهها قبل ،حین و پس از بحران سیل نوروز
 5332اهمیت بسیار مییابد .ابعاد پردامنه این سیل ،پوشش رسانهای آن را به یکی از
گستردهترین ،عمیقترن و پرچالشترین تجربههای روزنامهنگاری بحران در ایران تبدیل و دقت
در این تجربه بیمانند را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
در بحث رسانهها و سیالب دو سوال «رسانهها و شبکه اطالعرسانی در بحران سیالب چه
عملکردی داشتهاند؟» و «مشکالت رسانههای رسمی در زمینه روزنامهنگاری و اطالعرسانی
بحران چیست؟» مطرح گردید .برای پاسخ به این دو سوال ،روش تحلیل محتوا و تحلیل
مضمون ناظر بر مطالعه و تحلیل محتوای رسانهها و شبکههای اطالعرسانی در ایام وقوع سیالب
و نیز روایت آنها از دالیل ،چگونگی و انعکاس فعالیتها و عملکردها در ایام پس از سیالب
مدنظر قرار گرفت ،شامل پنج محور مجزا که عبارتاند از -5 :رادیو و تلویزیون (شبکههای
یک ،سه ،خبر سراسری ،شبکههای تلویزیونی استانهای خوزستان ،گلستان و لرستان (افالک) از
صداوسیما و نیز سه شبکه ماهوارهای ایران اینترنشنال ،بی.بی.سی فارسی و من و تو)-5 ،
روزنامهها و مطبوعات (شش روزنامه سراسری ایران ،سازندگی ،شرق ،شهروند ،کیهان ،هفت
صبح) -3 ،خبرگزاریها و سایتهای خبری (شش خبرگزاری پانا ،برنا ،ایسنا ،مهر ،ایرنا،
خبرآنالین و خبرگزاریهای محلی استانهای گلستان ،خوزستان و لرستان) -2 ،رسانههای
آلترناتیو (دادههای کالن شبکههای اجتماعی توییتر و تلگرام در سطح ملی و استانهای
خوزستان ،گلستان و لرستان) و  -2نهادهای روابط عمومی (روابط عمومیهای هفت وزارتخانه
و هفت سازمان ملی مرتبط با سیل در تهران و روابط عمومیهای سازمانهای متناظر در سه
استان خوزستان ،لرستان و گلستان).
یافتهها نشان میدهد غفلت نظری و عملی از اهمیت «ارتباطات و روزنامهنگاری بحران» و
کاربرد سازوکارهای تحقق آن در نظام رسانهای و اطالعرسانی کشور ،کمتوجهی به نقش
رسانههای جریان اصلی و کارکردهای مثبت شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای موبایلی و در
نتیجه ،شکلگیری پدیده ضعف مرجعیت رسانهای ،انتقال مرجعیت جریان خبررسانی و
آگاهیبخش از رسانههای جریان اصلی به شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای موبایلی و نیز
شبکههای خارج از کشور ،خالیماندن عرصه شبکههای اجتماعی و پیام رسانهای موبایل از
فعالیت حرفهای کنشگران حرفهای و نهادهای مدنی و سازمانهای مدیریت بحران و متخصصان
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رسانهای ،کمتوانی جریان رسانهای و اطالعرسانی حرفهای و مستقل ،فقدان عملی «سخنگویی
واحد» در دستگاههای حکومتی و ضعف سازوکارهای اطالعرسانی محلی در سطح استانها و
شهرستانها عمده ترین مشکالت رسانهای در شرایط بحران سیل هستند.
برمبنای این مطالعه میتوان توصیههای اصالحی در حوزه «هشدار و اطالعرسانی» ارائه کرد
از جمله :بیان هشدارها توسط سازمان هواشناسی با تمایز میان مفاهیم مختلف بیانکننده سطوح
مختلف هشدار و توجه به سلبنشدن حساسیت مردم ،رسانهها و مدیران سایر دستگاهها نسبت
به واژهها و معانی مختلف آنها؛ برگزاری مانورهای اطالعرسانی برای بازآموزی مفاهیم هشدار
به شهروندان و جلوگیری از عادیشدن یا فراموشی موارد مرتبط با هشدار سیالب؛ تولید و
انتشار اطالعاتی درباره سیستمهای هشدار سیالب و تعامل آنها با مردم یا مسئولیتهای مردم
در قبال سطوح مختلف هشدار.
همچنین توصیههای اصالحی در حوزه رسانه نیز قابل اشاره است :ارتقای نقش ارتباطات
بحران (روزنامهنگاری بحران ،روابط عمومی بحران ،سواد رسانهای ،ارتباطات ریسک و  )...در
نظام آموزش دانشگاهی و حرفهای و نیز نظام سیاستگذاری و مدیریت اجرایی کشور؛ برگزاری
دوره های مستمر آموزشی و مانورهای بحران برای خبرنگاران جهت حضور در منطقه بحران؛
بازنگری در سیاست فیلترینگ شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای موبایلی؛ داشتن «سخنگوی
واحد» در نهادها و سازمانها مسئول و نیز مشارکت جدیتر دستگاه مدیریت بحران در
«مدیریت رسانهای» بالیای طبیعی؛ تدوین پروتکلهای ارتباطات رسانهای میان دستگاههای
مدیریت بحران و رسانهها ،با مشارکت خود رسانهها و متخصصان روزنامهنگاری بحران؛ اصالح
جدی گفتمان ،لحن و محتوای اطالعرسانی سازمان هواشناسی به نحوی که تمایز بین شرایط
عادی ،هشدار ،اخطار و سایر سطوح بحران مشخص باشد؛ در دستور کار قرار دادن تولید مستمر
برنامههایی با محتوای آموزشی درباره انواع بحرانها ،از جمله سیالب و ارتقای آگاهیهای
عمومی درباره آن؛ تولید برنامههایی با محتوای محلی و عطف به شرایط خاص سیالب در استان
در سازمان صداوسیما به خصوص در استانهایی که احتمال بروز سیالب در آنها بیشتر است؛
محدود نشدن وظیفه سازمان صداوسیما به پیگیری وضعیت سیلزدگان در شرایط پس از
سیالب؛ ضرورت توجه رسانهها به ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر رودخانهها،
جنگلخواری ،کوهخواری ،ضعف زیرساختها ،نقصان در برنامهریزی فضایی ،ضعف ساز و
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کارهای مدیریت غیرسازهای سیالب نظیر بیمه و سایر عواملی که گزارش ملی سیالبها بر آنها
تأکید میکند؛ دقت در اطالعرسانی بهویژه در تفسیر هشدارهای هواشناسی در رسانههای رسمی.
کلی و غیرشفاف بودن برخی اطالعیهها و اخطاریههای هواشناسی ایجاب میکند رسانهها دقت
الزم را در اطالع رسانی بهویژه در تفسیر این اطالعیهها و اخطاریهها داشته باشند؛ تدوین
شیوهنامه پوشش رسانهای بحرانهای طبیعی کشور که در آن رابطه خبرنگاران با مدیران و
نهادهای اجرایی ،نحوه اطالعرسانی و نحوه حضور خبرنگار در محل رویداد تعریف شود و
منابع خبری معتبر و سازماندهی کل فرایند اطالعرسانی در آن تدوین شود.
واژگان کلیدی :روزنامهنگاری بحران ،مرجعیت اخبار ،شبکههای اجتماعی ،سخنگوی واحد،
مانور اطالع رسانی ،پوشش رسانهای ،ارتباطات ریسک
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بررسی رابطه پایگاه اجتماعی -اقتصادی و هویت ملی در دانشجویان
دانشگاه سیستان وبلوچستان
محمد عثمان حسین بر ،5مرضیه امیریان

5

موضوع این مقاله بررسی رابطه پایگاه اجتماعی -اقتصادی و هویت ملی در دانشجویان دانشگاه
سیستان و بلوچستان است .هویت ملی که یکی از هویتهای جمعی اساسی در دنیای مدرن
محسوب میشود ،هم نشاندهنده جایگاه شهروندی افراد در چارچوب دولت -ملتهای
امروزی است و هم بیانگر احساس تعلق آنها به ویژگیهای عمده این دولت -ملتها همانند
سرزمین ،مردم یا ملت و حکومت یا دولت ملی و مرکزی میباشد .باتوجه به جایگاه دانشجویان
در جامعه و فرایند جامعهپذیری و یادگیری نقشها در دانشگاه برای ایفای مسئولیتهای آنها در
حوزه ها و نهادهای مختلف جامعه ،بررسی هویت ملی آنها از اهمیت بسزائی برخوردار است.
این امر ،بویژه در محیطهای چندقومی مثل دانشگاه و مناطق قومی مثل سیستان و بلوچستان
اهمیت مضاعفی مییابد .پایگاه اجتماعی -اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای اساسی در علوم
اجتماعی و جامعه شناسی که بیانگر جایگاه افراد در سلسله مراتب قشربندی جامعه است ،تقریباً
تمامی جنبههای زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد .برهمین اساس میتوان استنباط کرد که
هویتهای افراد تحت تأثیر پایگاه اقتصادی -اجتماعی آنها است ،چرا که تعامالت اجتماعی آنها
و بویژه فرایند جامعه پذیریشان که زمینههای شکلگیری هویتهای انسانی را فراهم میکند،
متأثر از این موقعیت اجتماعی میباشد .برهمین اساس انتظار میرود هویت ملی تحت تأثیر
پایگاه اجتماعی -اقتصادی باشد .برای بررسی این امر در میان دانشجویان دانشگاه سیستان و
بلوچستان ،در چارچوب یک تحقیق پیمایشی مقطعی ،جمعیت نمونهای به تعداد  556نفر (در
دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و به صورت مساوی از دانشجویان سه گروه علوم
انسانی ،فنی -مهندسی و علوم پایه) به شیوه تصادفی خوشهای چند مرحلهای از میان آنها
انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه اصالح شده مبتنی بر
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تحقیقات پیشین بود .برای اندازهگیری هویت ملی از شاخصهای احساس تعلق به سرزمین
ایران ،مردم ایران ،حکومت ایران ،فرهنگ و تمدن ایران و زبان فارسی استفاده شد .پایایی این
ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ./53 ،به دست آمد .همچنین برای سنجش پایگاه
اجتماعی -اقتصادی خانوار ،شاخصهای تحصیالت والدین ،شغل آنها و میزان درآمد ماهیانه
خانوار مورد استفاده قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل دادهها در بخش توصیفی از جداول
توزیع فراوانی و شاخصهای آماری متناسب با مقیاس اندازهگیری متغیرها و در بخش توصیفی
از آزمون ضرایب همبستگی اسپیرمن ،گاما و پیرسون استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد اکثریت
(حدود  26درصد) دانشجویان مورد بررسی دارای هویت ملی قوی و اکثریت (حدود 23
درصد) آنها دارای پایگاه اجتماعی -اقتصادی پایین هستند .همه شاخصهای هویت ملی (در
مقیاس  5تا  )2دارای میانگین بیشتر از  2هستند و ترتیب نزولی آنها از قوی به طرف ضعیف
عبارت است از احساس تعلق به :فرهنگ و تمدن ایران ،مردم ایران ،سرزمین ایران ،حکومت
مرکزی ایران و زبان فارسی .در شاخصهای پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،این شاخصها همگی
در سطح پایین قرار دارند به طوری که سطح تحصیالت پدر و مادر اکثریت آنها دیپلم و
زیردیپلم و رتبه شغلی پدر و مادر اکثریت آنها پایین و میانگین درآمد ماهیانه خانوار آنها حدود
یک میلیون تومان میباشد .نتایج تبیینی تحقیق نشان داد رابطه معناداری بین پایگاه اجتماعی-
اقتصادی دانشجویان و هویت ملی آنها وجود ندارد .از میان  2شاخص پایگاه اقتصادی-
اجتماعی ،شاخصهای میزان تحصیالت پدر دانشجویان ( )Rho= -0.259, sig= 0.007و میزان
تحصیالت مادر دانشجویان ( )Rho= -0.234, sig= 0.015رابطه معناداری با هویت ملی آنها
دارند .باتوجه به منفی بودن این رابطه میتوان گفت با باالرفتن سطح تحصیالت پدر و مادر
دانشجویان مورد بررسی ،هویت ملی آنها ضعیفتر میشود .به عبارت دیگر تحصیالت والدین
دانشجویان بر هویت ملی آنها تأثیر منفی دارد .سایر شاخصهای پایگاه اقتصادی -اجتماعی
رابطه معناداری با هویت ملی ندارند .از سایر متغیرهای مورد بررسی ،میزان تماشای تلویزیون
ایران ( ،)Gamma= 0.368, sig= 0.007میزان گوش دادن به رادیوهای خارجی
 ،)0.447, sig= 0.028میزان تماشای تلویزیونهای ماهواره ای یا خارجی (

(Gamma= -

Gamma= -0.393,

 ،)sig= 0.014میزان رضایت از اوضاع اجتماعی کشور ( )Rho= 0.186, sig= 0.043و میزان
رضایت از اوضاع فرهنگی کشور ( )Gamma= 0.390, sig= 0.015با هویت ملی رابطه
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معناداری دارند .باتوجه به مثبت بودن رابطه متغیرهای میزان تماشای تلویزیون ایران ،میزان
رضایت از اوضاع اجتماعی کشور و میزان رضایت از اوضاع فرهنگی کشور با هویت ملی ،می-
توان گفت این متغیرها تأثیر مثبتی بر هویت ملی دانشجویان مورد بررسی دارند .باتوجه به منفی
بودن رابطه متغیرهای میزان گوش دادن به رادیوهای خارجی و میزان تماشای تلویزیونهای
خارجی با هویت ملی ،میتوان گفت تأثیر این متغیرها بر هویت ملی دانشجویان مورد بررسی
منفی است .بقیه متغیرهای مورد بررسی شامل جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،قومیت ،مذهب،
رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،محل سکونت ،میزان گوش کردن رادیوهای داخلی ،میزان
مطالعه مطبوعات ،میزان استفاده از اینترنت ،میزان رضایت از اوضاع اقتصادی کشور ،میزان
رضایت از اوضاع سیاسی کشور ،میزان رضایت از اوضاع دانشگاه ،میزان وابستگی به دوستان و
میزان وابستگی به خانواده ،رابطه معناداری با هویت ملی دانشجویان دانشگاه سیستان و
بلوچستان نداشتهاند.
واژگان کلیدی :هویت ملی ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،دانشجویان ،دانشگاه سیستان و
بلوچستان
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نابرابریهای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان
محمد عثمان حسین بر ،1جواد مداحی
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آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان از دو منظر با چالشهای عمیق آموزشی مواجه
است .از یک منظر ،نسبت به سایر استانهای کشور و میانگین شاخصهای آموزشی کشور
وضعیت اسفباری دارد و دارای بیشترین میزان بیسوادی ،بازماندگی از تحصیل و مردودی است
و از منظر دیگر در درون استان ،چالشها و نابرابریهای متعدد و چشمگیر آموزشی در مناطق و
قشرهای مختلف استان دیده میشود .یکی از مسائل اجتماعی مهم استان سیستان و بلوچستان،
نابرابریهای آموزشی است که هم از جنبه نابرابری با میانگینهای کشوری و هم از بابت این
نابرابریها در داخل استان ،حائز اهمیت و قابل بررسی میباشد .نابرابریهای آموزشی در استان
سیستان و بلوچستان ،با تأکید بر آموزشهای رسمی آموزش و پرورش ،موضوع اصلی این مقاله
است .این نابرابریها مربوط به شاخصها ،امکانات و فرصتهای آموزشی از مقطع ابتدایی تا
مقطع متوسطه بوده و از جنبههای مختلفی قابل طرح است .پژوهش حاضر با هدف بررسی این
نابرابریها و با تأکید بر نابرابریهای موجود در درون آموزش و پرورش استان سیستان و
بلوچستان انجام شده است .این تحقیق عمدتاً برمبنای دو شاخص سرانه فضای آموزشی برای
هر دانشآموز و نسبت دانشآموز به نیروی انسانی آموزش و پرورش به بررسی نابرابریهای
مکانی پرداخته و چنین نابرابریهایی را در بین شهرستانها و نواحی آموزش و پرورش استان
بررسی کرده است.
تکنیک های تحقیق ،شامل استفاده از آمار موجود و مصاحبه با برخی مطلعان کلیدی در اداره
کل آموزش و پرورش استان بوده است .نتایج تحقیق نشان میدهد تقریباً برمبنای تمامی
شاخصهای آموزشی موجود ،نابرابریهای آموزشی بارزی اوالً بین آموزش و پرورش استان
سیستان و بلوچستان و میانگین کشور و ثانیاً در داخل استان سیستان و بلوچستان وجود دارد .از
نظر اکثر شاخصهای موجود ،وضعیت استان سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کشوری
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بسیار نامساعد بوده و غالباً در ردههای آخر قرار دارد .نابرابریهای آموزشی داخل استان نیز،
براساس دو شاخص مورد تأکید در این تحقیق یعنی وضعیت فضای آموزشی (سرانه فضای
آموزشی برای هر دانشآموز) و وضعیت نیروی انسانی (نسبت تعداد دانشآموز برای هر نیروی
انسانی) ،بسیار معنادار است و نابرابریهای مکانی یا نابرابریهای آموزشی بین شهرستانها و
نواحی آموزشی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بهصورت مشخصی وجود دارد.
به صورت خالصه میتوان گفت در منطقه سیستان نسبت به منطقه بلوچستان (بهویژه بخش
جنوبی آن) تقریباً همه شاخصهای آموزشی و بهویژه دو شاخص مورد تأکید در اینجا وضعیت
بسیار مساعدتری (باالتر از میانگین استان و حتی در برخی موارد باالتر از میانگین کشور)
دارند .در مورد هر دو شاخص ،وضعیت منطقه سیستان (با میانگین  2/22متر مربع سرانه فضای
آموزشی و  53/33نفر دانشآموز نسبت به هر نفر نیروی انسانی بر مبنای آمار سال تحصیلی
 5332-5332اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان) به مراتب بهتر از منطقه
بلوچستان (با میانگین  5/35متر مربع سرانه فضای آموزشی و  52/55نفر دانش آموز نسبت به
هر نفر نیروی انسانی طبق همان آمار) است.
همچنین نابرابریهای مکانی بین نقاط شهری و روستایی و نیز بین مناطق مرکزی و حاشیه-
ای شهرها بهویژه در زاهدان از نظر شاخصهای آموزشی وجود دارد و مناطق شهری از مناطق
روستایی و مناطق مرکزی شهرها از مناطق حاشیهای وضعیت مساعدتری دارند .باتوجه به
ترکیب قومی و مذهبی مناطق استان (اکثریت فارس یا زابلی و شیعه در منطقه سیستان و اکثریت
بلوچ یا سنی در منطقه بلوچستان) میتوان گفت نابرابریهای آموزشی قومی و مذهبی نیز در
استان وجود دارد و وضعیت مناطق فارس و شیعهنشین به مراتب نسبت به مناطق بلوچ و سنی-
نشین ،از نظر شاخصهای آموزشی از وضعیت بسیار مساعدتری برخوردارند .عالوه براین،
باتوجه به اینکه مکانها یا نقاط مورد مقایسه در بخش نابرابریهای مکانی از نظر شاخصهای
اقتصادی -اجتماعی نیز باهم تفاوتهای بارزی دارند ،میتوان استدالل نمود که نابرابریهای
ذکرشده در واقع بیانگر نابرابریهای آموزشی طبقاتی نیز میباشد .درنهایت اینکه ،برمبنای
آمارهای محدود در دسترس ،بهویژه در مورد نرخ پوشش تحصیلی و نیز نتایج تحقیقات پیشین
میتوان گفت نابرابریهای آموزشی جنسیتی بر مبنای شاخصهای مورد بررسی در استان وجود
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دارد و وضعیت این شاخصها در مورد دانشآموزان و مدارس دخترانه به مراتب از دانشآموزان
و مدارس پسرانه نامساعدتر است.
در مورد علل نابرابریهای آموزشی موجود در استان برمبنای دو شاخص وضعیت فضای
آموزشی و نیروهای انسانی میتوان گفت باتوجه به اینکه مسئولیت اصلی آموزش و پرورش و
مدارس ،بهویژه دو شاخص ذکرشده ،بر عهده دولت است ،میتوان توجه نامتوازن یا نابرابر
مسئولین آموزش و پرورش استان را در توزیع اعتبارات ،ساخت مدارس و فضاهای آموزشی و
بکارگیری و توزیع نیروهای انسانی و آموزشی مورد نیاز را از علل اصلی برشمرد .همچنین
باتوجه به نقش خیرین مدرسهساز و مؤسسات خیریه در احداث فضاهای آموزشی ،هدایت
نامتوازن و نابرابر این خیرین را توسط مسئولین مربوطه ،میتوان علت مهم دیگر در نابرابریهای
موجود در سرانه فضای آموزشی در نواحی مختلف استان قلمداد نمود .مهمترین راهبردهای
پیشنهادی برای رفع و تعدیل نابرابریهای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان عبارتند از:
برنامهمحور کردن سیاستها و اقدامات دولت در آموزش و پرورش ،عدالت اداری و سازمانی
در ساختار آموزش و پرورش استان ،حذف مشکل تیمار وارونه و متناسبسازی منطقهای در
آموزش و پرورش و فرهنگسازی توجه به تحصیل و مدرسهسازی.
واژگان کلیدی :نابرابری آموزشی ،آموزش و پرورش ،سیستان و بلوچستان ،نابرابری مکانی،
نابرابری قومی
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بررسی جامعه شناختی نزاعهای طایفهای در منطقه سرحد سیستان و
بلوچستان
1

محمد عثمان حسینبر  ،عثمان کرد

2

پدیده نزاعهای طایفهای در استان سیستان و بلوچستان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی استان
میباشد که آسیبهای اجتماعی ،اقتصادی فراوانی را به همراه داشته و سبب کاهش اعتماد و
امنیت اجتماعی شده است .نزاع یا درگیریهای طایفهای در استان سیستان و بلوچستان عمدتاً
در منطقه سرحد یا شمال بلوچستان و شامل شهرستانهای زاهدان ،خاش ،تفتان و میرجاوه
وجود دارند .پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی این نزاعهای طایفهای انجام شده
است .داده های تحقیق با روش کیفی مراجعه به اسناد ،مصاحبه با معتمدین و افراد مطلع جمع-
آوری شده است .به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 53 ،نزاع طایفهای که خسارتهای جانی
و مالی فراوانی در چند سال اخیر به همراه داشته ،مورد بررسی قرار گرفته است .بررسی
وضعیت حال حاضر این نزاعها نشان میدهد که بیش از چهل درصد آنها همچنان حل و فصل
نشده و عواملی همانند حس انتقامجویی و شگام (طعنه) دیگران نقش مهمی در تداوم این
درگیریها دارد .همچنین یافتههای تحقیق نشان میدهد که خسارتهای ناشی از نزاعهای مورد
بررسی ،قتل  523نفر و بیش از دو میلیارد تومان خسارت مالی بوده است .نتایج تحقیق نشان
میدهد مهمترین عواملی که به عنوان عوامل بالفصل یا شروعکننده این نزاعها مطرح شدهاند
عبارتند از :خرید و فروش مواد مخدر ،اختالفات ملکی ،مسائل ناموسی و جر و بحثهای ساده.
بدیهی است این عوامل خود تحت تأثیر عوامل اساسیتری همانند چالشها و مشکالت
اقتصادی منطقه ،همانند فقر و بیکاری و چالشهای گذار از سنت به مدرنیته همانند باقیماندن
عناصری از فرهنگ سنتی در یک ساختار در حال گذار که در آن مراجع و نخبگان سنتی نفوذ
سنتی خود را از دست دادهاند یا در حال از دستدادن هستند ،میباشند .بقایای عناصری از
سنت طایفهگرایی همانند انتقامجویی و شگام (طعنههای تحریکآمیز دیگران در مورد طایفه
 . 5دانشیار جامعه شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ mohb@lihu.usb.ac.ir
 . 5دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر اجتماعی؛ kord_1md@ymail.com
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مغلوب) در غیاب راهکارهای مدرن برای آنها و ضعف دستگاههای امنیتی ،انتظامی و قضایی
زمینههای مساعدی برای تداوم چنین نزاعهایی فراهم مینماید .دسترسی به تسلیحات نظامی و
بویژه در قالب تشکلهایی مثل بسیج ،آتش این نزاعها را شعلهورتر میکند .به طور خالصه،
فشارها و تنگناهای ساختاری همانند توسعه نیافتگی و مشکالت اقتصادی و نیز وضعیت
آنومیک و در حال گذار جامعه سیستان و بلوچستان که زمینهساز روی آوردن مردم به قاچاق
کاال و مواد مخدر و نیز طایفهگرایی و تعصبات طایفهای در یک جامعه در حال گذار که نخبگان
طایفهای اقتدار و نفوذ سنتی خود را از دست دادهاند و راهکارهای جدیدی بویژه توسط
حاکمیت برای آنها اندیشیده و اعمال نشده است ،باعث میشود که اختالفات ناشی از خرید و
فروش مواد مخدر ،اختالفات ملکی ،مسائل ناموسی و حتی مشاجرههای ساده موجب نزاعهای
طایفهای شود و بقایایی از فرهنگی طایفهای همانند انتقامجویی و شگام و عناصر بی تدبیرانهای
از فرهنگی جدید همانند دسترسی به اسلحه گرم موجبات شعلهورتر شدن و تداوم این نزاعها را
فراهم نماید .ضعف در استراتژی ،برنامهها و عملکرد دستگاههای انتظامی ،امنیتی و قضایی در
مواجهه با این نزاعها ،تنها موجب تشدید این نزاعها شده است و موجبات بی اعتمادی اکثریت
مردم را نسبت به آنها ،بویژه در این زمینه فراهم ساخته است .بر اساس عوامل و زمینههای ذکر
شده میتوان نتیجه گرفت که تلفیقی از سه دیدگاه جامعه شناختی فشارهای ساختاری ،انتقال
فرهنگی و کنترل اجتماعی میتواند تبیین مناسبی از نزاعهای طایفهای مورد بررسی فراهم نماید.
با عنایت به یافتههای تحقیق و متناسب با دیدگاههای نظری تأیید شده در این تحقیق،
راهبردهای زیر به منظور کاهش نزاعهای طایفهای پیشنهاد میگردد:
الف) راهبرد کاهش فشارهای ساختاری :این راهبرد کلی که در راستای از میان برداشتن
زمینهها و بسترهای اجتماعی مؤثر بر نزاعهای طایفهای است ،خود شامل دو راهبرد جزئیتر
است که عبارتند از :راهبرد کاهش مشکالت معیشتی و راهبرد کاهش عوارض دوران گذار از
سنت به مدرنیته.
ب) راهبرد جامعهپذیری ضد خشونت :هدف اصلی از این راهبرد ،خنثیسازی و یا تضعیف
فرایند جامعهپذیری یا انتقال عناصر فرهنگی تقویتکننده خشونت و نزاعهای طایفهای همانند
تعصبات طایفهای ،انتقامجویی و شگام به مردم و بویژه نسل جدید و تقویت عناصر تساهل،
مدارا و ضد خشونت در فرایند اجتماعیکردن فرزندان میباشد.
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ج) راهبرد کنترل اجتماعی :این راهبرد در راستای تقویت مکانیسمهای کنترل اجتماعی درونی
و بیرونی پیشنهاد میشود .درچارچوب این راهبرد که مکمل راهبرد قبلی است ،میتوان دو راهبرد
جزئیتر شامل تقویت عوامل کنترل درونی ،بویژه وجدان ،تعهد و دلبستگی و تقویت عوامل کنترل
بیرونی ،بویژه نهادهای انتظامی و قضایی و کنترلهای مردمی و طایفهای را پیشنهاد داد.
واژگان کلیدی  :نزاع دسته جمعی ،طایفه گرایی ،نزاع طایفهای ،سیستان و بلوچستان

  011پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

بررسی جامعه شناختی زایش گریزی در ارتباط هم فراخوان با گرایش
مهاجرت به خارج از کشور؛ (مطالعه موردی متأهلین  51-91ساله تهران)
مریم السادات حسینیفر ،5هلیا نجیمی
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با صنعتی شدن هرچه بیشتر جهان و تغییر سبک زندگی و پیامدهای ناشی از آن،کشورها شاهد
تغییرات بسیاری در خواستهها و نیازهای انسان بودهاند .یکی از این تغییرات ،متفاوت شدن
شکل و فرم خانوادهها و تغییر نگاه زوجین به فرزندآوری میباشد که منجر به بوجود آمدن
خانواده هستهای و همباشی با کاهش بعد خانوار گردیده است .دولتها بر اساس نیازها،
امکانات و همچنین بافت اجتماعی و فرهنگی کشور خود در هر دورهای از زمان ،سیاست-
گذاریهای ویژهای را در خصوص فرزندآوری به کار میگیرند .ایران نیز از این تغییرات در فرم
خانواده و همچنین اعمال انواع سیاستگذاریها به نسبت زمان و دوره بیبهره نبوده است.
چنانچه در سالهایی نه چندان دور ،عبارت فرزند کمتر ،زندگی بهتر ،به کوتاهترین شکل
سیاستهای قبلی کشور را در خصوص فرزندآوری به ما نشان میدهد اما در حال حاضر با
توجه به تغییر شکل و فرم خانواده و تغییر نگرش نسبت به باروری ،کاهش فرزندآوری به همراه
مهاجرتهای ساالنه جوانان به خارج از کشور با ریشهای اجتماعی ،زنگ خطری برای آینده
ایران محسوب میگردد بنابراین هدف این مقاله ،بررسی زایش گریزی میان متأهلین شهر تهران
است که با مطالعه میدانی ،روش کیفی گرندد تئوری و تکنیک مصاحبه عمیق با رویکرد
تفسیرگرایانه فرود به زمین انجام پذیرفته است .منظور از رویکرد تفسیرگرایانه فرود به زمین،
رویکردی طبیعت گرایانه است که پژوهشگر بدون پیش فرض برای جمع آوری دادههای واقعی
به میدان تحقیق رجوع میکند و با دوری از آسمان انتزاع و بررسی پیش فرضهای قالببندی
شده به دنبال کشف واقعیتهای اجتماعی با تفسیر جمعی مردم است .جامعه آماری در این
پژوهش ،متأهلین  22-52ساله تهران بودند که با شیوه نمونه گیری تلفیقی نظری ،هدفمند،
سهمیهای و گلوله برفی  32نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند .افراد مورد مصاحبه به جایگاههای

 .5استادیار جامعه شناسی دانشگاه دانش البرز
 .5دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه دانش البرز
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متفاوت اجتماعی ،تحصیلی ،اقتصادی ،شغلی و جغرافیایی تعلق دارند .شهر تهران به دلیل
اهمیتش به عنوان کالنشهر و پایتخت کشور و به لحاظ تأثیرگذاریهای فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی بر دیگر شهرها یا به نوعی داشتن شکل و فرم ،شهر مرجع انتخاب گردید و به دلیل
تفاوت ،شکاف طبقاتی و باالبودن واریانس میان مناطق مختلف تهران ،نمونهها از شمال و
جنوب تهران به طور سهمیهای انتخاب شدند .دادهها پس از جمع آوری ،مستندسازی شدند و
پس از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی ،نظریه زمینهای در این باره مطرح شد.
یافته های حاصل از پژوهش نشان داد گرایش به زایش گریزی میان زوجین بیش از گرایش
به باروری است و با آنکه زوجین مشکل خاص و مهمی در رابطه زناشویی خود که بتواند منجر
به جدایی شود ،ندارند اما باروری خود را به دالیل مختلفی به تعویق میاندازند .از جمله
مقوالت مهم و هستهای اثرگذار در کدگذاری محوری پدیده زایش گریزی ،مقوله تمایل به
مهاجرت به خارج از کشور است که در یک رابطه هم فراخوان با یکدیگر قرار دارند .به عبارتی
بر اساس مدل پارادایمی پدیده گرایش به مهاجرت به خارج از کشور در یافتهها میتوان گفت
زوجین به دلیل زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی موجود از فرزندآوری میگریزند و آن را
به تعویق میاندازند و از طرف دیگر ،برای فراهمکردن شرایط دلخواه اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و فرار از نقصها و کاستیهایی که با آن روبرو هستند ،گزینه مهاجرت به خارج از
کشور را به عنوان راهحلی جایگزین ،مناسب و ضروری برای فراهمشدن زمینههای فرزندآوری
خود میدانند که خود این مقوله تا عملیشدن به نوعی باروری را به تأخیر میاندازد .در حال
حاضر ،گرایش به زایشستیزی میان زوجین وجود ندارد اما به نظر میرسد ممکن است در آینده
چنانچه تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مورد نظر ،به وقوع نپیوندد شاهد زایش ستیزی در
کنار زایش گریزی باشیم.
واژگان کلیدی :خانواده ،باروری ،زایش گریزی ،زایش ستیزی ،مهاجرت به خارج از کشور،
فرود به زمین
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فرهنگ مردساالر و مکانیسم نرمالسازی تبعیض جنسیتی؛ مطالعه موردی
زوجین شهر کرج
مریم السادات حسینی فر ،5لیال کریمی
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نابرابری جنسیتی ،مقولهای است که از دیرباز جود داشته است .در هر زمان و شرایط و
فرهنگهای مختلف بهگونهای متفاوت جلوه نموده و بیشتر ،تحت تأثیر زمینههای فرهنگی و
خانوادگی پدرساالرانه ،دیدگاه ثابت و فراگیر و نهادینهای علیه زنان به وجود آمده که خود زنان
نیز به آن باور پیدا کردند .اکثریت زنان به نقشها و مسئولیتهای سنتی زنان همچون خانهداری،
مادری ،همسرداری و نانآور بودن مردان باور داشتند ولی هماکنون دورهای است که زنان آگاه
شدند و یا در حال آگاهشدن و بهدنبال حقوق خود بهعنوان انسان هستند .با نگاهی به
شکلگیری جنبشهای زنان معاصر میبینیم که واکنشی به تغییر و تحوالت اواخر دهه  5336و
اوایل  5356بود که برای مشکالت زنان ،قائل به ریشههای اجتماعی و سیاسی بودند .براساس
آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ،5656صد سال زمان نیاز است تا شکاف جنسی
در سطح جهان رفع شود و بیشتر نابرابریها در حوزه مشارکت سیاسی مشاهده میشود (حوزه
مشارکت سیاسی  % 52و بعد از آن ،حوزه مشارکت اقتصادی با  .)%25با نگاهی کوتاه به جامعه
ایران یکی از بزرگترین نابرابریهای تاریخی در جامعه ایران ،نابرابری جنسیتی است که در
حوزههای گوناگون ،تولید و بازتولید میشود .هرچند زنان در ایران و سایر کشورها در مقابل
این نابرابریها قد علم کردهاند اما این نابرابریهای جنسیتی در کانالهای دیگری میخزند که
چندان همچون گذشته ،قابل رؤیت نیستند.
وضعیت شکاف جنسیتی در ایران با رتبه  522در میان  523کشور در جهان ،نشاندهنده
شرایط نامطلوب برابریهای جنسیتی میباشد .جالب توجه است که کمترین شکاف جنسیتی در
کشور ایران مربوط به دستیابی به آموزش ،بهداشت و بقاست.

 .5عضو هیأت علمی دانشگاه البرز
 .5کارشناسی ارشد مطالعات زنان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی؛ Sharlot.leila@yahoo.com
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بسیاری از نهادهای قدرت و میدانهای گوناگون قدرت ،همچون میدان سیاست ،اقتصاد،
دانشگاه ،قانونگزاری و  .....همچنان نهادهایی مردانه هستند که این امر به بازتولید سلطه مردان
تبدیل شده و امکان کنشگری را برای زنان در فضای واقعی جامعه کمتر کرده است .البته این امر
به منزله انفعال و ناتوانی زنان در مبارزه برای دستیابی به حقوق و به رسمیتشناختن برابری آنان
در عین متفاوتبودن آنان نشده است .در اکثر جوامع به مسأله شکاف جنسیتی و لزوم حرکت
به سمت برداشتن این شکاف ،قدمهایی برداشته شده است .در این خصوص میتوان گفت که
بهبود شرایط زنان در دستور کار سیاستهای عمومی اکثر کشورهای جهان لحاظ شده است.
بنا بر اهمیت شناخت وضع موجود و زمینههای شکلگیری آن ،هدف این مقاله ،تبیین
جامعهشناختی گرایش به تبعیض جنسیتی مردساالرانه در بین زوجین شهر کرج با استفاده از
رویکرد فرود به زمین و نظریه زمینهای است .از این رو برای جمعآوری دادهها از روش کیفی و
مطالعه میدانی و تکنیک مصاحبه عمیق برای پردازش نظریه زمینهای استفاده شده است .جامعه
آماری در این مطالعه ،شامل تمام زوجینی است که سه سال و بیشتر ،ساکن شهر کرج بودهاند.
شیوه نمونهگیری در این مطالعه ،نمونهگیری نظری و هدفمند بوده و بر همین اساس با اشباع
نظری  26نفر از زوجین ساکن شهر کرج مورد مصاحبه عمیق و طوالنیمدت قرار گرفتند .داده-
های حاصل از مصاحبه با رویکرد نظریه زمینهای استراس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز،
محوری و گزینشی تحلیل شدند و اعتبار تحقیق از طریق روشهای کنترل اعضا ،خود بازبینی
محققان ،مقایسه و در تقابل قراردان یافتههای تحقیق با مطالعات پیشین و استفاده از تکنیک
کسب اطالعات دقیق موازی نظیر نمایش و ارائه تحلیلهای دادهای و نتایج آن به متخصصین و
افراد اهل فن احراز شد.
با تحلیل و کدگذاری مصاحبهها ،مکانیسم نرمالسازی تبعیض جنسیتی بهعنوان هسته
مرکزی استخراج و مقولههای ساختار فرهنگی مردساالر ،هنجار جنسیتزده ،اجتماعیشدن
جنسیتی ،ریشههای فردی تبعیض ،تفاوتهای فیزیولوژیک بهعنوان زمینه شکلگیری تبعیض
جنسیتی و مقولههای جنسیتزدگی قانون ،جنسیتزدگی نهادی ،گفتمان ناموس ،گفتمان مذهب
زمینههای تسهیلکننده یا مداخلهگر تبعیض جنسیتی شناسایی شدند.
یافتهها نشان داد فرهنگ مردساالر بهعنوان ریشه اصلی تبعیض جنسیتی در قالب مکانیسمی
از نرمالسازی تبعیض جنسیتی عمل میکند .فرهنگ مردساالر هنجارهای مختص به خود را

  018پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

تعریف میکند و این هنجارها کدهای رفتاری و نحوه بودن در جامعه را بر اساس جنسیت
تعریف میکنند .سپس این کدهای جنسی در جریان اجتماعیشدن یاد گرفته میشوند ،نهادینه
میشوند و در نهایت ،بدن زنانه و مردانه بر اساس همین کدهای ترجمانی ساخت مییابند .برای
تداوم ،بازتولید و نظارت بر چنین مکانیسمی ،فرهنگ مردساالر از ساختارهای نرمالکننده قانون،
نهادهای اجتماعی (بهویژه خانواده) ،مذهب و ناموس استفاده مینماید.
واژگان کلیدی :تبعیض جنسیتی ،مردساالری ،نرمالسازی تبعیض ،اجتماعیشدن جنسیتی،
گروندد تئوری
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تورم مدارک تحصیلی در ایران :ابعاد ،پیامدها ،راهکارها
علی دادگر ،5یعقوب موسوی
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توسعه سریع آموزش متوسطه و عالی و متعاقباً افزایش تعداد نیروی متخصص و تحصیلکرده،
اگرچه برکات و کارکردهای مثبت فراوانی در راستای توسعه ایران معاصر به ارمغان آورده است،
اما شواهد اخیر ،بیانگر آن است که این رشد ،پیامدهای ناخواسته و منفیای به دنبال داشته و
عامل به هم ریختگیهایی در بازار کار شده است .مهمترین پیامد منفی ،پدیدهای است که در
ادبیات جامعهشناسی آموزش ،تورم مدارک تحصیلی 3خوانده میشود .در شرایط تورم مدارک
تحصیلی ،افراد تحصیلکرده ،به مرور زمان ،درگیر رقابت تنگتری برای یافتن شغل میشوند،
احتمال آنکه مجبور به استخدام در مشاغلی شوند که به سطح پایینتری از مهارت و تحصیالت
نیازمند است ،افزایش می یابد و بنابراین ،موفق به دریافت درآمد کمتری خواهند شد که در یک
کالم ،به معنی کمارزش شدن تدریجی مدارک تحصیلی است.
تورم تحصیالت دانشگاهی از آنرو که پیامدهای وسیع اجتماعی به همراه دارد ،یک مسأله
اجتماعی است .تحقیقات نشان دادهاند که فارغالتحصیالن دانشگاهی که موفق به یافتن شغل
نمیشوند و یا مجبور به اشتغال در مشاغل غیرمرتبط با تحصیالتشان هستند ،دچار احساس
عدم اطمینان نسبت به آینده و احساس ناامنی مالی میگردند .بهرغم اهمیت حیاتی مطالعه تورم
مدارک تحصیلی و شناسایی علل و پیامدهای آن ،پژوهش جامعهشناختی مستقلی در این
خصوص در ایران صورت نگرفته است.
پژوهش حاضر ،یک مطالعه موردی است که تکنیک تحلیل ثانویه را برای پاسخگویی به
سواالت تحقیق برگزیده است .منبع اصلی داده در این پژوهش ،دادههای «رصد اشتغال
دانشآموختگان» جمعآوری شده توسط موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و همچنین
«سرشماریهای نفوس و مسکن» ششگانه انجامگرفته در فاصله سالهای  5322و  5332است.

 .5پژوهشگر میهمان دانشگاه کارلتون کانادا و محقق پستدکتری دانشگاه الزهرا؛ a.dadgar@alzahra.ac.ir

 .5دانشیار جامعهشناسی دانشگاه الزهرا
3. Educational Credential Inflation
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تورم مدارک تحصیلی در پژوهش حاضر مطابق با مدل  ORUسنجیده شده است که بر اساس
آن ،میزان بیش-تحصیلی یا کم-تحصیلی شاغالن ،از طریق برقراری نسبت بین میانگین سطوح
مهارت مشاغل و سطح تحصیلی افراد شاغل در طول زمان سنجیده میشود .اگر میانگین
تحصیالت شاغالن ،باالتر از پیشنیاز مهارتی گروه شغلیشان باشد ،این نشاندهنده وجود بیش-
تحصیلی است که به نوبه خود ،معرف عرضه بیش از حد تحصیلکردگان در بازار کار است.
یافتههای اولیه این پژوهش نشان میدهند که بازار کار ایران شدیداً از معضل بیش-تحصیلی
رنج میبرد .نتایج همچنان ،آشکار میسازد که بیش-تحصیلی و مدرکگرایی (معرفهای مفهوم
تورم مدارک تحصیلی) در سالهای اخیر ،روندی افزایشی را پیموده است .یافتهها بیانگر آن
است که این روند افزایشی ،معلول کاستیها و کژکارکردهای ساختاری نظام آموزشی (طرف
عرضه) و بازار کار (طرف تقاضا) بوده است .نقص عمده در طرف عرضه ،ناظر به ضعف در
تولید نیروی ماهر «کاربردی» است که مهارتهای کافی برای ورود به بازار داشته باشد .در
طرف تقاضا نیز در تولید کمی مشاغلِ نیازمند مهارتهای باال ،کاستیهای چشمگیری وجود
دارد؛ بدین معنا که اقتصاد بازار نتوانسته است به تولید مشاغل حرفهای کافی ،در حدی که بتواند
خود را با افزایش سطح تحصیالت نیروی کار وفق دهد ،بپردازد .مضاف بر این ،بر اساس یافته-
های این پژوهش ،مکانیسمهای اتصالی الزم بین نظام عرضه و تقاضا در بازار کار ایران حضور
ندارند .به عبارت دیگر ،همانطور که نظریه مدرک پیشبینی میکند ،علت کاهش ارزش مدارک
تحصیلی در شرایط فعلی در ایران ،نبود سنجهای برای ارزیابی صالحیتهای خیل انبوه
تحصیلکردگان متقاضی کار است که الجرم ،منجر به باالرفتن پیشنیاز تحصیلی مشاغل و
متعاقباً بیاعتبار شدن تدریجی مدارک تحصیلی شده است.
در نهایت ،بر اساس یافتههای این مطالعه و با استناد به تجربههای موفق کشورهای منتخب
در زمینه مهار تورم تحصیلی ،چهارچوبی برای سیاستگذاری اجتماعی در حوزه آموزش ارائه
شده است .این پژوهش ،مبتنی بر یافتهها ،پیشنهاد تأسیس یک نهاد واسطه بین نظام آموزش
عالی و نظام بازار کار را میدهد که کم و کیف آن در بخش نتیجهگیری به تفصیل آمده است.
به طور اختصار ،پیشنهاد این پژوهش آن است که شبکههایی ایجاد شود که امکان ارتباط
دانشجویان رشتههای مختلف را با بازار کار فراهم کند .همچنانکه تجربههای موفق در کشور-
های اروپایی ،کانادا و آمریکا نشان میدهد ،چنین شبکههایی (از جمله دورههای اینترنشیپ یا
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کو-آپ )5و یا برنامههای همکاری دانشگاه و بازار (نهاد مایتکس 5در کانادا و نهاد  3UIDPدر
آمریکا) کارفرمایان را در بازار قادر خواهد ساخت که بدون نیاز به باالبردن حد نصابهای
تحصیلی ،بتوانند بین دانشآموختگان ،تمایز قایل شوند .مضاف بر این ،چنین شبکههایی،
میتوانند این امکان بسیار مهم را فراهم سازند که نظام آموزشی ،از نیازمندیها و خواستههای
بازار کار مطلع شود و برنامهریزی تربیت نیروی تحصیلکرده را هدفمند سازد.
واژگان کلیدی :تحصیالت دانشگاهی ،تورم مدرک ،مدرکگرایی ،مهارت

1. Co-operative programs
2. Mitacs
3. University-industry Demonstration Partnership
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جایگاه رویکرد اجتماعی در شهرسازی شهرهای جدید
زهره داودپور
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رویکرد اجتماعی در شهرسازی ،موضوعی چندبعدی و بلند دامنه است که هر کدام از مکاتب و
جریانهای مختلف شهرسازی به فراخور دوره تاریخی که در آن ظهور کردهاند و نیز نظام
ارزشی که از آن متأثر بودهاند ،نگاه خاصی نسبت به آن دارند .سرآغاز رویکرد اجتماعی در
شهرسازی از جایی است که شهر را نه امری صِرفاً کالبدی بلکه امری فضایی در نظر بگیریم که
مردم و زندگی اجتماعی و اقتصادیشان ،مهمترین سازندگان آن هستند .در واقع ،بین کالبد و
مردم رابطهای دو سویه برقرار است ،از یک سو ،کالبدی با کیفیتی که برآمده از فرهنگ و ساختار
اجتماعی باشد ،میتواند جانی تازه به زندگی اجتماعی مردم ببخشد و حیاتی جدید را موجب
شود و از سوی دیگر ،مشارکت مردم در شهرسازی میتواند منجر به تولید کالبدهای کارآمد و
نیز ایجاد روابط پویای شهری شود .بهترین فضای شهری اگر مورد استقبال مردم قرار نگیرد در
عمل به شکست میانجامد و راه به جایی نمیبرد ،بنابراین رویکرد اجتماعی در شهرسازی به
دنبال این است که در مراحل برنامهریزی و طراحی شهری ،امکان مشارکت مردم فراهم شود و
امر برنامه ریزی و طراحی شهری فقط نگاه از باال به پایین نباشد و نگاه از پایین به باال هم در آن
لحاظ گردد.
در طرحهای مختلف شهرسازی اعم از امکانسنجی ،مکانیابی ،جامع ،تفصیلی و  ...بخش
مهمی از شرح خدمات به بخش جمعیتی و اجتماعی اختصاص یافتهاند که امکان خوبی برای
حضور نگاه مردم از طریق انجام مطالعات اجتماعی است .در واقع ،مطالعات اجتماعی در
طرحهای شهرسازی این امکان را فراهم میکنند که متخصصان علوم اجتماعی همچون
جامعهشناسان و جمعیتشناسان در تیمهای مطالعاتی چندرشتهای حضور پیدا کنند و با انجام
پیمایش و بررسیهای میدانی ،نظرات و نگرشهای مردم را اخذ و پس از مفهومسازی ،آنها را با
دادههای مطالعات حوزههای دیگر تلفیق کنند و تأثیرشان را بر کاربریهای شهری ،ضوابط،
کارکردها و چشمانداز شهر بگذارند.
 .5عضو هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید ؛z.davoudpour@ntdc.ir
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از آن جا که شهر جدید ،نوعی شهرسازی منفصل و بر روی زمینهای خام و بدون سابقه
سکونتی است ،لحاظکردن رویکرد اجتماعی اهمیتی حیاتی دارد؛ چون بین تولید فضا و
اجتماع سازی ،ارتباطی رفت و برگشتی و نیز مستمر برقرار است .شرکت عمران شهرهای جدید
از همان گام اول که مطالعات امکانسنجی برای یک شهر جدید آغاز میشود ،توجه ویژهای به
مطالعات اجتماعی و اخذ نظرات مردم و دیگر ذینفعان دارد تا شروع شهر ،مبتنی بر نیازها و
کارکردهای واقعی باشد .در مطالعات طرح جامع و تفصیلی ،شرح خدمات اجتماعی به دقت
بررسی میشود و خروجیها در جهتگیری اصلی طرحها لحاظ میگردند .با آسیبشناسی
وضعیت موجود شهرها از طریق انجام مطالعات جمعیتی و نیز نظرسنجی از مردم ،طرحهای
بازنگری تدوین و جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال میشود.
در سالهای اخیر توجه به بحث اجتماعی ،فراتر از یک مسئولیت اجتماعی ،به شکل یک
وظیفه سازمانی از طریق تأسیس دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته که این
مقاله سعی در روشنکردن تأثیر این اقدام دارد.
واژگان کلیدی :شهرسازی ،مردم ،مطالعات اجتماعی ،اجتماعسازی ،کالبد و فضای شهری
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بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان خشونت جانبازان علیه همسران؛
مطالعه موردی همسران جانبازان مرد مراجعه کننده به
مرکز مشاوره شهرستان رشت درسال 9911
جهاندخت دهش  ،5مجید حسینی نثار ،5رضا علیزاده
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خشونت علیه زنان در ابعاد خانگی (خانوادگی) و اجتماعی آن ،چه در جوامع توسعه یافته و چه
در جوامع در حال توسعه ،همواره به عنوان یک دغدغه و آسیب مطرح بوده که طیف آن از
جامعه صنعتی تا جوامع عقب مانده بر اساس مولفههای فرهنگی و بومی متغیر میباشد .زنان در
طول تاریخ و در بسیاری از نقاط جهان به دلیل درک نادرست از حقوق انسانی و دالیل دیگر،
همواره مورد اجحاف قرار گرفته و برای سرکوب ایشان یکی از نزدیکترین ابزار ،اعمال
خشونت بوده است .امروزه با وجود پیشرفتهای صنعتی جوامع ،رشد تمدن و فرهنگ آنها و
توسعه علم و تکنولوژی ،هنوز پدیده خشونت خانوادگی یک معضل جهانی به شمار میآید.
جنگ اخیر عراق علیه جمهوری اسالمی ایران یکی از طوالنیترین جنگهای تحمیل شده بر
کشورمان است که با توجه به ماهیت تدافعی مردمی و اعتقادی آن جایگاه خاصی در میان سایر
جنگها دارد ،هرچند دفاع از ارزشهای اسالمی و تمامیت ارضی کشور یک وظیفه شرعی و
ملی اجتناب ناپذیر محسوب میگردد اما هرگز نباید از پیامدهای منفی آن از جمله خسارات
جبران ناپذیری که از طریق شهید ،معلول و مفقود شدن تعداد زیادی از بهترین افراد جامعه
(رزمندگان و ایثارگران) به بار آمده ،غفلت ورزید .طی جنگ ،خانواده هم از آسیبهای ناشی از
آن ،بیبهره نماند ،چنانچه پس از جنگ با تعداد زیادی از رزمندگان مواجه شدیم که دچار
آسیب دیدگی جسمی و روانی ناشی از جنگ بودند و مسلماً این آسیبها در خانواده بیتأثیر
نبوده است .این گروه در جامعه از جایگاه ویژهای برخوردار هستند و بررسی مسائل و مشکالت
این قشر از جامعه ،اهمیت زیادی قرار دارد.
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی کوشیاررشت؛
Setareh3581@gmail.com
 .5مدرس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی کوشیاررشت؛ Hoseini.fm@gmail.com
 .3استادیارپژوهشکده گیالن شناسی دانشگاه گیالن؛ Rezaalizadeh1977@gmail.com
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پژوهشگر طی دوران خدمت در این نهاد ،شاهد خشونتهایی از طرف جانبازان نسبت به
خانواده خود ،به ویژه همسران و فرزندان بود و همواره این سوال در ذهن نگارنده وجود داشت
که علت اصلی این خشونتها چیست؟ در پژوهش حاضر سوال اساسی این است که چه اندازه
خشونت علیه همسران جانبازان وجود دارد؟ همچنین به شناسایی عوامل اجتماعی مرتبط با
خشونت جانبازان علیه همسران میپردازیم و اینکه چه عواملی در شکلگیری خشونت جانبازان
علیه همسرانشان نقش دارند و چگونه میتوان خشونت را کاهش داد؟
جامعه آماری پژوهش ،شامل همسران جانبازان مرد جسمی حرکتی باالی  52درصد است
که در سال  5332به علت مشکالت خانوادگی به مرکز مشاوره درجه یک بنیاد شهید و امور
ایثارگران شهر رشت جهت مشاوره مراجعه کردهاند و تعداد آنها  555نفر میباشد .پژوهش
کنونی به واسطه هدف آن ،از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر کنترل شرایط پژوهش ،ذیل
پژوهشهای پیمایشی قرار میگیرد .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده
شده است.
از آنجا که تعداد اعضای جامعه آماری محدود و امکان دسترسی به تمامی آنان وجود ندارد،
بنابراین برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید.
بر اساس چارچوب نظری پژوهش ،متغیرهای سنتگرایی همسر جانباز ،خشونت جانبازان
علیه همسران ،ایدئولوژی مرد ساالرانه جانباز ،خشونتدیدگی جانباز ،تبعیض جنسیتی در
جامعه ،منابع قدرت همسر جانباز و الگوی تقسیم نقش در جامعه به عنوان متغیرهای پیشبین و
متغیر خشونت جانبازان علیه همسران آنان به عنوان متغیر مالک مطرح شدند .در این راستا ابتدا
به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی تحقیق از قبیل سن و میزان تحصیالت پرداخته شد ،در
ادامه توزیع فراوانی از قبیل تعداد و درصد توزیع فراوانی گویههای متغیرهای پیش بین ،توصیف
و با توجه به رویکرد نظری تحقیق ،فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند .همچنین به
منظور تعیین روش آزمون مناسب به بررسی نرمال بودن یا غیرنرمال بودن توزیع دادهها پرداخته
شد که بر این اساس ،نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد ،تمامی متغیرهای تحقیق از
توزیع نرمال برخوردار هستند .به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از روشهای آماری پارامتریک
و روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید .در نهایت برای تعیین عوامل مؤثر بر خشونت
جانبازان از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
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نتایج مربوط به آزمون نشان داد که متغیرهای سنتگرایی همسر جانباز ،ایدئولوژی
مردساالرانه جانباز و تبعیض جنسیتی درجامعه به طور مثبت بر خشونت تأثیرگذار هستند و
یادگیری خشونت ،به رغم داشتن ارتباط معنادار با خشونت جانبازان ،اما جزء متغیرهای
تأثیرگذار در مدل نهایی تحقیق نیست.
نتایج پژوهش نشان داد که در میان متغیرهای مستقل تحقیق ،متغیر سنتگرایی همسر جانباز
با میانگین  3/25دارای باالترین میزان میانگین بوده و متغیر خشونتدیدگی جانباز ،با میانگین
 5/36کم ترین مقدار را در میان سایر متغیرها به خود اختصاص داد .همچنین خشونت جانبازان
علیه همسران آنان به عنوان متغیر مالک  ،با میانگین  5/26نشان داد که اکثر پاسخگویان دیدگاه
مخالفی نسبت به گویههای اعمال خشونت جانبازان داشتند .همچنین نتایج بدست آمده در
پژهش حاضر با نتایج سایر مطالعات مشابه همسو و سازگار بود.
واژگان کلیدی :یادگیری خشونت ،سنتگرایی ،همسران جانبازان ،تبعیض جنسیتی ،منابع قدرت
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تحوالت موضوعی در مطالعات و تحقیقات حوزه روستا
حمیده دباغی

5

جامعه مطالعه تحقیق را کلیه مقاالت در سایتهای نورمگز ،پرتال جامع علوم انسانی SID ،و
پایاننامههای ایرانداک تشکیل میدهند .تمامی مقاالت علمی پژوهشی که در عنوان یا چکیده در
مورد روستا بودند ،طی یک بازه یک ماه جمعآوری شدند .پس از حذف موارد بیربط و
مشابهات 2532 ،عدد مقاله به عنوان جامعه آماری دقیق مقاالت مورد نظر فراهم شد .سپس
کاری مشابه در پایگاه پایان نامههای ایرانداک انجام گردید و کلیه پایاننامههای دارای متن
استخراج شد که در دانشگاههای دولتی یا آزاد انجام شده بودند .در کل پایاننامهها ،پس از
حذف موارد بیربط و مشابهات  2566عدد را تشکیل میدهند .بنابراین میتوان گفت که در
مجموع  2332مقاله و پایاننامه در این مرور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مطالعه هم یافتههای توصیفی مانند تعداد مقاله و پایان نامه حوزه روستا به ترتیب
دهه ،مقطع تحصیلی ،مشخص شده و هم با تم بندی موضوعی براساس رویکرد استقرایی و
براساس دانش کارشناسان حوزه روستایی ،موضوعبندی مقاالت و پایان نامهها انجام شد .به طور
مثال یافتههای برش زمانی ،نشان میدهد که از کل پایان نامهها تعداد  255پایان نامه مربوط به
مقطع دکتری و 3523پایان نامه کارشناسی ارشد است .مقاالت نیز در سه دهه  5356تا  5335در
سایتها ارائه شدهاند که بیشترین آنها مربوط به دهه 5336با  3233مقاله و کمترین مربوط به
دهه  56با  55مقاله است .همچنین تعداد مقاالت در طی سالهای هر دهه نیز مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج نشان میدهد که سالهای  5323 ،5353و سال  5333در سه دهه متوالی بیشترین
تعداد انتشار مقاالت را داشتهاند .کار مشابه بر روی پایان نامهها ،نشان داد که پایان نامهها از دهه
 5336تا 5336انجام شده و کمترین مربوط به دهه  5336با  5پایان نامه موجود در ایرانداک و
بیشترین تعداد پایان نامه مربوط به دهه  5336با  5233پایان نامه ثبت شده است.
در همه رشتههای علمی و دانشگاهی ،محققان و دانشمندان ،برای انتشار یافتههای نظری و
میدانی خود ،اقدام به نوشتن مقاله و کتاب میکنند .مقاالت و کتابهای دانشگاهی را میتوان
 .5عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی؛ hamideh.dabaghi@gmail.com
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آخرین مرحله به بار نشستن اندیشه و تبلور ثمره یک ایده در اذهان دانست .بنابر عالقمندی و
تخصص نویسنده در حوزه روستا ،مسائل و پروبلماتیکهای مطرح در این حوزه ،اینکه اصوالً
متخصصان حوزه جامعه شناسی روستایی به چه حوزههای موضوعی عالقمند هستند و سیر
افزایش و تغییراتی که در طی سالها بر روی موضوعات مختلف بوده است ،مطالعه برشهای
زمانی و موضوعی ،از اهداف مهم در این فرامطالعه است .مطالعات در حوزه روستا ،اغلب به
دغدغهها و پروبلماتیکهایی چون :عوامل ایجادکننده یک موضوع و پیامدهای پس از آن و
گاهی به ارائه راهکارهایی برای اجتماع سیاستگذار و حوزه عمل ،بسنده میشود .در این
فرامطالعه به واسطه دغدغه محقق نسبت به اینکه اصوالً مسأله شناسی در مطالعات روستایی به
چه مسائلی اختصاص دارد یا آگاهی از حوزههای غفلت موضوعی ،طرح مطالعاتی آغاز گردید
و طی یک مرور سیستماتیک ،یافتههای توصیفی به مثابه یک دورنمای کلی از وضعیت مطالعات
روستایی ،فراهم شد .روش تحقیق این مقاله ،فرامطالعه از طریق مرور سیستماتیک و نظاممند و
پاسخ به سؤاالت توصیفی (شامل مقاله یا پایاننامه بودن تحقیقات ،موضوع /مسألهشناسی طی
دههها) است که میتوان از آن تحت عنوان فراتحلیل کیفی نیز نام برد .نمونهگیری به صورت
هدفمند و براساس پروتکلی که برای مقاالت و پایاننامهها توسط نویسنده از پیش تعیین شده
بود ،انجام گردید .تکنیک موضوعبندی به شیوه قیاسی و براساس موضوعات از پیش تعیینشده
و هم به شیوه استقرایی براساس موضوعاتی که پیشتر در نظر محقق نیامده بود ،انجام شد .در
موضوعبندی از متخصصان حوزه روستا و مشورت با کارشناسان این حوزه استفاده شد.
قبل از انجام مسألهشناسی مقاالت و پایان نامهها ،تمامی آنها به  5تم اصلی تقسیمبندی شدند
که شامل :عمران و زیرساخت ،بهداشت و سالمت ،فرهنگی-اجتماعی ،اقتصاد و معیشت ،تعلیم
و تربیت و توسعه و حکمرانی میباشند .سپس تمهای فرعی برای هر تم اصلی به شیوه بسته و
قیاسی تعیین گردید که البته در طی مطالعه و موضوع بندی هر تم به شیوه استقرایی نیز تکمیل
گردید .همچنین در بخش برش موضوعی ،مقاالت از دو منظر مورد بررسی قرار گرفتهاند .در
بخش اول موضوعات مختلف تک موضوعی بررسی شدند .تمام موضوع بندی مقاالت پس از
انجام ،توسط دو تن از دانشجویان دکترای رشته توسعه روستایی دوباره بازبینی شد تا توافق و
اجماع بر روی موضوعبندیها انجام گیرد .یافتههای این بخش در مقاله به تفکیک تم اصلی و
تمهای فرعی ،مشخص و با نمودار ارائه شده است .در شمارش فراوانی مقاالت ،آنها به صورت

بخش اول :چکیده مقالهها 019 

تک موضوعی و یا دو موضوعی تمبندی شدند .منظور از تک موضوعیها ،عناوینی است که
بیشترین بار تحقیق بر روی یک متغیر بوده و منظور از دو موضوعیها ،این است که رابطه میان
متغیرهای تحقیق اهمیت دارد .بهطور مثال ،گردشگری روستایی 553 ،مقاله را در تکموضوعیها
به خود اختصاص میدهد با احتساب اینکه دو موضوعیها و تک موضوعیها در مجموع 352 ،
مقاله هستند .مثال دیگر دو موضوعی کارآفرینی روستایی و کشاورزی است با  533و  532مقاله
که بیشترین تعداد مقاالت را به خود اختصاص میدهند .در مورد تم تعلیم و تربیت نیز به عنوان
یافته دیگر باید گفت که با یک درصد ،کمترین تعداد مقاله علمی پژوهشی و در نتیجه کمترین
میزان تأکید از سوی نویسندگان و محققان را نشان میدهند .اما تم عمران و زیرساخت با 33
درصد و تم اقتصاد و معیشت با  53درصد بیشترین میزان مقاله و تکرار مقاله را در خود دارد.
مطالعه مشابهای بر روی پایاننامهها انجام شد که یافتههایش نشان میدهد که دو موضوع
معیشت خانوار روستایی با فراوانی  32پایاننامه و صنایع روستایی با فراوانی  36پایاننامه
موضوعاتی هستندکه بیشترین تکرار را در تم اقتصاد و معیشت دارند .همچنین چهار موضوع
قرضالحسنه ،معیشت کشاورزان ،هزینه خانوار روستایی ،و خوداشتغالی هیچ پایاننامهای را به
خود اختصاص نمیدهند.
واژگان کلیدی :روستا ،مطالعات و تحقیقات ،مرور سیستماتیک ،مسأله شناسی
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مرجعیت ،مانعی در برابر رشد گروههای بنیادگرای شیعی
هادی درویشی

5

بنیادگرایی ،محدود و مختص به دین خاصی نیست و همه ادیان ،مستعد آن هستند .هرچند
خاستگاه بنیادگرایی ،جامعه آمریکای پروتستان دهه دومِ قرن بیستم است اما بهدلیل سرایت این
مفهوم به سایر ادیان و همچنین کاربرد آن در حوزههای غیردینی ،بنیادگرایی به یکی از مفاهیم
کالن چند دهه گذشته تبدیل شده است.
با ظهور گروههایی چون القاعده ،داعش ،بوکوحرام و  ...در دهههای گذشته ،بنیادگرایی با
اسالم نسبت به ادیان دیگر پیوند بیشتری یافته است ،بهطوریکه امروزه ،بنیادگرایی به عنوان
یکی از چهرههای اسالم در نظر گرفته میشود .اگر چه بنیادگرایی اسالمی دارای شاخصهای
فراوانی است اما میتوان چهار شاخص «نصگرایی»« ،استفاده از خشونت»« ،ساختن جامعه بر
مبنای شریعت» و «مخالفت و مبارزه با مدرنیته» را اصلیترین شاخصهای آن دانست و
بنیادگرایی اسالمی را اینگونه تعریف کرد ،هر فرد یا گروه نصگرای مخالف با مدرنیته که
خواستار ساخت جامعه بر مبنای شریعت است و در راه رسیدن به این هدف ،از خشونت
استفاده میکند.
اگرچه جنبشهای دینی مختلف قرن  56و  55دارای «شباهت خانوادگی» هستند و میتوان
اشتراکات و مخرج مشترک معناداری میان آنها یافت ولی به نظر میرسد افتراقات این جنبشها
نیز به همان اندازه یا حتی بیشتر ،مهم هستند ،بنابراین زمانی میتوان به فهم بهتر این جنبشها
دست یافت که عالوه بر اشتراکات ،به تمایزات و خودویژگیهای آنها نیز توجه گردد .به نظر
می رسد بنیادگرایی در تشیع ،بطور عام با انواع دیگر بنیادگرایی نزد اهل سنت ،مسیحیت و
یهودیت و دیگر ادیان موجود مانند بودیسم و هندوییسم شباهتهایی دارد که مهم و قابل
بررسی است اما وجه مهمتر ،خودویژگیهای بنیادگرایی مختص تشیع در جامعه ایران است.
بهعبارت دیگر ،در پژوهشهای صورتگرفته درباره نسبت بنیادگرایی و اسالم ،دنیای تسنن
مدنظر بوده و دنیای تشیع در این تحقیقات ،غایب است که یکی از دالیل این امر ،بهوجود آمدن
 . 5دکتری جامعهشناسی ؛ hadidarvishi26@gmail.com
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گروههای بنیادگرا در کشورهای مسلمان اهل تسنن در دهههای اخیر است .حال این سوال
مطرح میگردد که میان تشیع و بنیادگرایی در ایران از حیث علل و زمینههای اجتماعی چه
نسبتی برقرار است؟
برای پاسخ به سوال تحقیق در ابتدا با تعداد  5نفر از اساتید درس «تاریخ تفکر اجتماعی در
اسالم» در سطح دانشگاههای تهران (سارا شریعتی ،سید محمود نجاتی حسینی ،حسن محدثی،
حمید پارسانیا ،یونس نوربخش ،غالمرضا جمشیدیها و سید مهدی اعتمادیفرد) مصاحبه عمیق
بهعمل آمد .در حین تحقیق ،لیست متخصصان و اساتید دیگری در زمینه بنیادگرایی با شاخص-
هایی چون تألیف کتاب ،نوشتن مقاله و ایراد سخنرانی بهدست آمد .در پایان ،براساس نظرات
این اساتید و بر اساس دسترسی و پاسخ مثبت مصاحبهشوندهها محسن کدیور ،احمد پاکتچی،
مصطفی ملکیان ،سید حسین سراجزاده ،داود فیرحی ،هاشم آغاجری ،عمادالدین باقی ،ابراهیم
فیاض ،تقی آزاد ارمکی ،سید محمد ثقفی و علیرضا شجاعی زند برای مصاحبه انتخاب شدند.
از مجموع  52نفر مصاحبهشونده ،تعداد  2نفر ،دانشآموخته دانشگاه و تعداد  56نفر دانش-
آموخته حوزه و دانشگاه هستند .همچنین  53نفر جامعهشناس و  2نفر غیر جامعهشناس (یک
نفر فیلسوف [ملکیان] ،دو نفر استاد علوم سیاسی [فیرحی و کدیور] ،یک نفر استاد تاریخ
[آغاجری] و یک نفر ،استاد دینپژوهی [پاکتچی]) هستند.
در پایان این نتیجه بدست آمد که مرجعیت در سنجش نسبت بنیادگرایی و تشیع ،مهمترین
نقش را دارد زیرا در جامعه ایران ،بهدلیل وجود نهاد مرجعیت که کنترلکننده دین است ،جنبش-
های دینی خارج از این نهاد به رسمیت شناخته نمیشوند ،بنابراین نمیتوان انتظار بهوجودآمدن
گروههای بنیادگرای مهم و مؤثری مانند جهان اهل سنت را در تشیع داشت ،هر چند که میتوان
جریانها و گروه هایی را مصداق بنیادگرایی شیعی در ایران معاصر در نظر گرفت اما بهدلیل
وجود نهاد مرجعیت ،تعداد و نفوذ این گروهها در مقایسه با جهان اهل سنت به مراتب ،کمتر
است .بهعبارت دیگر ،تشیع با وجود نهاد مرجعیت ،بستر مناسبی برای رشد و گسترش
بنیادگرایی ندارد.
با وقوع انقالب اسالمی  ،5325روحانیت تغییر موقعیت داده و بهصورت مستقیم در جایگاه
قدرت قرار گرفته و رهبری سیاسی و دینی جامعه را توأمان در دست گرفته است ،در نتیجه ،در
کنار دین سنتی به نمایندگی مرجعیت ،دین رسمی به نمایندگی والیت فقیه نیز بهوجود آمده
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است ،بنابراین به نظر میرسد مسأله اساسی در جامعه شیعی پساانقالبی ،بنیادگرایی نیست زیرا
بهدلیل قدرت نهاد سیاسی مبتنی بر والیت فقیه و تالش آن بر اجرای شریعت در جامعه ،امکان
شکلگیری یا حداقل گسترش جریانهای رقیب بنیادگرا بسیار بعید میباشد ،بلکه مسأله در
شرایط پساانقالبی ،تضعیف نهاد مرجعیت سنتی و ظهور تمامیتخواهی احتمالی بهمعنای
تضعیف و کمرنگکردن تنوع تفسیر و تکثر آرای فقهی است.
واژگان کلیدی :بنیادگرایی ،بنیادگرایی اسالمی ،تشیع ،مرجعیت
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تغییرات طالق ( )9931-9911و پیامدهای آن در ایران
منصور دیهول
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طالق ،مهمترین عامل از هم گسیختگیِ ساختار بنیادیترین بخش جامعه یعنی خانواده است،
طالق عمدتاً به دلیل پیامدهای اجتماعی متعددی (مانند فروپاشی نهاد خانواده ،افزایش گرایش
به رفتارهای کجراونهای مانند مصرف مواد مخدر ،خودکشی ،همسرکشی ،کاهش سالمت روانی
و افزایش افسردگی و  )...که به دنبال دارد و گروههای مختلفی که در سطوح خرد (زن و مرد
مطلقه ،فرزندان طالق ،خانواده و اطرافیان زوج طالق گرفته) و کالن (سیاستگذاران ،دادگاههای
خانواده ،نهادهای حمایتی و  )...تحت تأثیر قرار میدهد ،همواره از نظر اجتماعی دارای اهمیت
فراوان بوده و رصد تغییرات آن میتواند به شناسایی روندها و ارتباط آن با سایر تغییرات نظام
اجتماعی و فرهنگی و ارزیابی طرحها و برنامههای اجرا شده قبلی کمک کند .بر این اساس،
پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات طالق در کشور در طی سالهای  5332-5332انجام
شده است.
از نظر روششناسی ،تحقیق حاضر از نوع کمی -طولی است که با روش تحلیل ثانویه
انجام شده است .مشاهدات مربوط به متغیرهای تحقیق ،در دوره زمانی  5332-5332جمعآوری
و مورد بررسی قرار گرفته است .منبع اصلی دادهها ،دادههای سازمان ثبت احوال کشور و سایر
بانکهای اطالعات ملی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است .پژوهش در سطح کالن
انجام شده و به همین دلیل ،جامعه مورد بررسی ،سطح مشاهده و تحلیل ،کل کشور است.
رویکرد این پژوهش به موضوع طالق ،رویکردی جامعهشناختی به مطالعه انحرافات و
مسائل اجتماعی در بستر توسعه و تحوالت اجتماعی در ایران است .چارچوب نظری مبنای
تحلیل ،نظریه تغییر ارزشها در جوامع در حال گذار و پذیرش طالق به عنوان پیامد تحوالت
ارزشی توسعه اقتصادی -اجتماعی و برخورد ارزشها و هنجارهای مدرن با ارزشها و
هنجارهای سنتی تخصیص نقشها در حوزه ازدواج و خانواده است ،بر این اساس از لحاظ
نظری انتظار میرود با افزایش سطح توسعهیافتگی کشور ،میزان طالق نیز افزایش پیدا کند.
 .5دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه؛ mansurdayhol@gmail.com
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یافتههای مطالعه نشان میدهد که در طول دوره مورد بررسی ،میزان طالق در کشور افزایش
قابل توجهی پیدا کرده است ،بهطوری که میزان خام طالق ،از  513مورد طالق ثبت شده به ازای
هر  5666نفر جمعیت در سال  5332به  213مورد در سال  5332رسیده است ،همچنین نسبت
طالق به ازدواج از  5613طالق به ازای هر  566ازدواج در سال  5332به  5215درصد در سال
 5332رسیده است ،این میزان در مناطق روستایی از  615دهم ،در سال  5332به  515در سال
 5332رسیده است ،همچنین در مناطق شهری از  512طالق به ازای هر  5666نفر جمعیت در
سال  5332به  213در سال  5332رسیده است .از نظر توزیع مکانی ،بیشترین میزان افزایش
طالق در طول دوره مورد بررسی مربوط به استانهای قم ،اردبیل و کهکیلویه و بویر احمد است
و کمترین میزان افزایش ،مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و بوشهر است .در
طول دوره مورد بررسی ،نسبت طالق به ازدواج نیز از  5613درسال  5332به  5215درسال 5332
رسیده است ،تغییرات نسبت طالق به ازدواج در مناطق روستایی از  215در سال  5332به 5312
در سال  5332رسیده است و در مناطق شهری از  5315در سال  5332به  5512در سال 5332
رسیده است .همچنین تنها در طول ده سال  ،32-5322طالقهای با طول مدت  2سال و بیشتر
از  2515درصد کل ازدواج ها به  3212درصد رسیده است .از مهمترین پیامدهای این تغییرات،
افزایش تعداد فرزندان طالق و همچنین افزایش زنان بیهمسر بر اثر طالق در کشور است که
هزینه های خدمات و حمایت اجتماعی قابل توجهی را بر نظام اجتماعی کشور وارد میکند .با
توجه به دادههای سرشماری مرکز آما ایران در دوره مورد بررسی ،درصد جمعیت زنان  56ساله
و بیشتر بیهمسر بر اثر طالق در کشور از  615درصد در سال  5332به  513درصد در سال
 5332رسیده است ،با این وجود دادههای موثق و قابل اعتباری در مورد تعداد فرزندان طالق
در کشور در دسترس نیست.
بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که در طول دوره مورد بررسی ،میزان طالق در کشور
روندی افزایشی داشته و حتی در طول سالهای  5323تا  5332که به تبع تغییر در ساخت و
ترکیب جمعیت کشور و کاهش افراد در سن ازدواج ،تعداد ازدواجها کاهش یافته ،اما تعداد
طالق روند صعودی و افزایشی خود را ادامه داده است و پیشبینی میشود این روند افزایشی
طالق در کشور در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند.
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سخن پایانی ،پذیرش این واقعیت است که به علل مختلف از جمله تغییرات نظام اجتماعی
در کشور ،طالق نیز افزایش مییابد و راهکارها وسیاستگذاریهای متعدد وضعشده ،تاکنون نیز
نتوانسته از روند افزایشی طالق جلوگیری کند؛ هر چند این موضوع نباید به معنای توقف
برنامهریزی و تالش در جهت پیشگیری و کاهش طالق تلقی شود اما آنچه در این زمینه اهمیت
پیدا میکند ،برنامهریزی جهت کاهش پیامدهای آسیبزای طالق از جمله حمایت از زنان و
مردان مطلقه و طراحی نظامهای حمایتگری از فرزندان طالق و فراهمکردن زمینههای ازدواج
مجدد برای افراد مطلقه است ،مسألهای که به نظر میرسد در سودای سیاستگذاری و ارائه
راهکارهای کاهش طالق در کشور به فراموشی سپرده شده است.
واژگان کلیدی :تغییرات ازدواج و طالق ،خانواده ،تحلیل ثانویه ،ایران
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سواد رسانهای ،سبک حضور و احساس امنیت آنالین کاربران شبکههای
اجتماعی
راضیه ذاکری هامانه ،5منصوره اعظم آزاده ،5مریم قاضینژاد
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توسعه شبکه جهانی اینترنت و گسترش اقتصاد دیجیتال و جامعه مجازی ،وجود یک جامعه
جدید با مختصات اجتماعی و روانی جدید را قطعی میسازد؛ جامعهای که سبک زندگی و سواد
اجتماعی خاص خود را میطلبد .شبکههای اجتماعی ،بهخصوص آنهایی که کاربردهای معمولی
و غیرتجاری دارند ،مکانهایی در دنیای مجازی هستند که مردم خود را بهطور خالصه ،معرفی
و ارکان برقراری ارتباط میان خود و همفکرانشان را در زمینههای مختلف موردعالقه فراهم
میکنند .میزان تعاملی و دوطرفه بودن ارتباط در این شبکهها بسیار باالست.
در نتیجه فناوری اطالعات و ارتباطات ،تحولی عمیق در روابط انسانی روی داده و
شبکههای کامپیوتری و شبکههای مجازی در جایگاه شبکههای اجتماعی واقعی قرار گرفتهاند.
عامل اصلی تحوالت ،بروز سه انقالب همزمان (انقالب شبکهها ،انقالب اینترنت و انقالب
تلفنهای همراه هوشمند) است که یکدیگر را تشدید میکنند .اثر ناشی از بروز سه انقالب فوق،
شکلگیری فردگرایی شبکهای است؛ وضعیتی که در آن افراد منفرد و جدا از هم ،امکان
تأثیرگذاری بسیار زیادی یافتهاند .شبکههای اجتماعی ،ریختشناسی اجتماعی جدید جوامع ما
را تشکیل میدهند .در جامعه شبکهای جهانی ،همه شئون انسانی نظیر ارزشها ،هویت ،الگوی
تقسیم کار ،مفهوم زمان و مکان و همچنین قدرت به شبکهها وابسته شدهاند و اهداف ،ویژگیها،
ساختار و برنامههای شبکهاند که به تعریف شئون انسانی میپردازند.
از ملزومات اساسیِ این «جامعه اطالعاتی» و «جامعه شبکهای» و دنیای پرجاذبه جدید،
احساس امنیت و آرامش خاطر کاربران و جوامع است .پرداختن به مفهوم امنیت بهعنوان یکی از
مقوالت مهم و قابلتوجه اجتماعی ،از الزامات آکادمیک و ضروریات مدیریت و سیاستگذاری

 .5دکتری جامعهشناسی از دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول)؛ rzhamane@gmail.com

 .5دانشیار جامعهشناسی دانشگاه الزهرا
 .3دانشیار جامعهشناسی دانشگاه الزهرا
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در جامعه جدید محسوب میشود .امنیت از نیازها و انگیزههای اساسی انسان بهشمار میرود به-
طوریکه با زوال آن ،آرامش خاطر انسان از بین میرود و تشویش ،اضطراب و ناآرامی جای آن
را میگیرد .کاستلز در کتاب «قدرت ارتباطات» ،از دو آینده محتمل در روابط انسانی سخن
میگوید که یکی به آزادی کاربران برای تحقق خواستههای خود ،بهرغم محدودیتهایی که در
فضای مجازی با آن مواجهاند ،مربوط میشود و دیگری سلطه سوییچرها ،شرکتها و گروههای
ذینفوذ خاص بر ذهن کاربران را مفروض میدارد.
بنابراین یکی از واقعیتهای فضای مجازی ،مضمحلشدن فضای خصوصی انسانهاست که
حس امنیت را در افراد پایین خواهد آورد و افراد و گروههای نفوذگر ،توانایی خود را در حضور
خصوصیترین جنبههای زندگی انسانها به نمایش خواهند گذاشت .اعتماد و احساس امنیت و
آرامش خاطر ،بنیان و نقطه آغاز تبادل اجتماعی و بسترساز تعامل در شبکههای اجتماعی است.
هرچه کاربرد و عمومیت اینترنت افزایش مییابد ،ضرورت حفظ امنیت و حریم خصوصی
تراکنشهای آنالین آشکارتر میشود.
سواد رسانهای از مفاهیمی است که با ورود به عصر شبکههای اجتماعی مجازی از اهمیتی
مضاعف در تعامالت آنالین کاربر برخوردار است و چنانکه تامن و جولز نیز اشاره نمودهاند
آموزش رسانه و ارتقای سواد دیجیتالی ،زمینهساز دستیابی افراد به حق دسترسی مناسب به
اطالعات و در نتیجه ،حفظ حریم شخصی و اطالعاتی خود است که به طور ضمنی ،تمامی
اینها زمینهساز ارتقای امنیت و احساس امنیت در کاربران خواهد بود .جایشنکار ،در نظریه
مواجههای سبک زندگی خود معتقد است هرچه افراد ،حضور بیشتر و ناآگاهانهای در
وبسایتهایی که هویت شناختهشدهای ندارند ،داشته باشند احتمال بزهدیدگی و احساس ترس و
ناامنی آنها رو به فزونی میگذارد.
مطالعه حاضر با هدف شناسایی نقش سبک حضور و سواد رسانهای کاربران شبکههای
اجتماعی (داخلی و خارجی) در احساس امنیت آنالین آنها با روش ترکیبی (متوالی اکتشافی)
انجام شده است .نتایج پژوهشهای بینفرهنگی ،لزوم احصای شاخصهای بومی احساس امنیت
در فضای شبکههای اجتماعی مجازی را مسلم میدارد .در این مقاله ،احساس امنیت آنالین در
قالب  2مقوله انتخابی (اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و حقوقی) با  55مقوله محوری
(تبادالت مالی ،فرصتهای شغلی ،عقاید سیاسی ،توان ملی ،اصول اخالقی ،هنجارهای فرهنگی،
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باورهای دینی ،روابط خانوادگی ،عواطف و احساسات ،حریم خصوصی و حقوق شهروندی)،
مورد سنجش قرار گرفته و روابط آن با سبک حضور آنالین و سواد رسانهای کاربران واکاوی
شده است.
متغیرهایی چون نوع ورود ،نگرش به عضویت ،شدت حضور ،کیفیت حضور ،ریسکپذیری
و رؤیتپذیری کاربر به عنوان ابعاد سبک زندگی و حضور کاربر در محیط آنالین مورد توجه
قرار گرفته است .نوع رفتار و سبک زندگی آنالین کاربران در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی آن ،ناشی از فرهنگ و فضای اجتماعی واقعی است که در آن قرار دارند .هرچه حضور
کاربر در شبکهها پررنگتر باشد ،احساس امنیت او در حوزههای سیاسی و حقوقی پایینتر می-
آید .کاربرانی که با اهداف غیرعلمی و غیرتجاری (تفریح ،دوستیابی ،ارتباط با دوستان و
خانواده و  )...از شبکه استفاده میکنند در مقایسه با کاربرانی که مقاصد اداری و علمی و تجاری
را در شبکه دنبال میکنند ،احساس ناامنی باالتری دارند.
کاربرانی که خود را بیشتر در شبکه هویدا نموده و در رؤیت دیگر کاربران و کنشگران می-
گذارند ،یعنی تصاویر ،فیلمها و اطالعات شخصی بیشتری از خود به اشتراک میگذارند،
احساس امنیت بیشتری را نیز ابراز کردهاند .نتیجه ریسکپذیری باالتر کاربران (آشنایی با افراد
غریبه در اینترنت) تجربه حس امنیت باالتر از سوی آنهاست؛ اگرچه کوهن و فلسون و
جایشنکار هم بر این عقیدهاند که هرچه حضور کاربر در اینترنت باالتر باشد ،احساس امنیتش
پایینتر میآید .همچنین سواد رسانهای بهعنوان تبیینکننده اصلی متغیر احساس امنیت آنالین
کاربران شبکههای خارجی شناخته شد.
واژگان کلیدی :احساس امنیت آنالین ،سواد رسانهای ،سبک زندگی آنالین ،طرح متوالی
اکتشافی ،کاربران ایرانی
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عدالت اجتماعی در فعالیت خیریه مراجع؛ عدالت یا هویت؟
علیرضا ذاکری
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مبارزه با فقر و نابرابری چه جایگاهی در فعالیتهای مراجع شیعه داشته است؟ فعالیتهای
اجتماعی مراجع تا چه اندازه با مشکالت و مسائل عینی و اجتماعی مردم پیوند یافته است؟ چه
درکی از عدالت اجتماعی پس پشت عملکرد اجتماعی مرجعیت قرار داشته است؟
پاسخ به چنین پرسشهایی بخشی از اهداف رساله دکتری من با عنوان «دگردیسی همبستگی
اجتماعی در ایران :مطالعه موردی فعالیتهای خیریه مرجعیت از دوره پهلوی اول تا پایان دولت
دهم» بوده است که در گروه جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی محمد رضایی و
سارا شریعتی در سال  5335به انجام رسیده است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد مراجع شیعه ،فعالیتهای گسترده و متنوعی را فعالیتهای
خیریه تعریف میکنند که از تعریف فعالیت خیریه به مثابه عمل اجتماعی معطوف به مبارزه با فقر
و نابرابری و سایر آسییبهای اجتماعی بسیار گستردهتر است .آنها مجموعه فعالیتهایی را که در
راستای تقویت دین انجام میدهند ،فعالیت خیریه میدانند؛ از ساخت مساجد و حوزههای علمیه و
کتابخانه برای طالب گرفته تا حتی در برخی موارد ،پرداخت شهریه به طالب.
در اغلب موارد ،فعالیت خیریه مراجع شیعه ،به هر تفسیر ،محدود به تقویت جامعه شیعه با
یک نظام سلسلهمراتب معین بوده است .آنها نه خود را محدود به مرزهای یک دولت -ملت
خاص میدانند و نه مفهومی جهانشمول از «انسان» را هدف فعالیتهای خیریه خود قرار
میدهند .هدف اصلی در این فعالیتها عمدتاً «جامعه شیعیان اثنیعشری» است اما درون این
جامعه نیز یک نظام سلسلهمراتبی ،قابل مشاهده است که در آن «طالب و حوزههای علمیه»،
«سادات شیعه» و «ایتام شیعه» دارای اولویت هستند .این اولویتبندی در وهله نخست از اینجا
ناشی میشود که مراجع ،حفظ حوزههای علمیه را ضروریترین شرط برای حفظ دین میدانند.
عالوه بر آن ،نصوص صریحی در متن روایات شیعی وجود دارد که بر ضرورت اختصاص
بخشی از وجوه شرعی به «سادات شیعه» و «ایتام شیعه» تأکید کرده است.
 .5عضو هیأت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس؛ Alireza.zakeri@modares.ac.ir
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به دلیل وجود همین نظام سلسلهمراتبی اولویتبندی ،بخش مهمی از فعالیتهای خیریه
مراجع شیعه در سده اخیر در شهرهای مذهبی مانند قم ،مشهد و نجف انجام شده است که مکان
مهمترین حوزههای علمیه شیعی است .این فعالیتها شامل ساخت ،تعمیر و توسعه حوزههای
علمیه ،کتابخانهها و مساجد ،توسعه حرمهای مقدس ،ساخت بیمارستان و درمانگاه و بعضاً
ساخت مسکن و شهرک مسکونی برای سکونت طالب بوده است .عالوه بر آن ،به خصوص در
زمانههای بحران مانند سیلهای ادواری شهر قم ،شاهد مشارکت مراجع ،در بازسازی شهر نیز
بودهایم .برای نمونه ،گزارشهای تاریخی حکایت از مشارکت آیتاهلل شیخ عبدالکریم حائری
یزدی -موسس حوزه علمیه قم -و پس از آن ،آیتاهلل بروجری در بازسازی خرابیهای ناشی از
سیل در چند مقطع زمانی مختلف در قم میکنند .با این همه به طور کلی تعداد نهادها و حجم
فعالیتهایی که عهدهدار دادن خدمات اجتماعی به عامه مردم باشند ،مانند مؤسسات خیریه
اجتماعی ،بسیار محدود است .بیمارستانها و درمانگاههایی که توسط مراجع ساخته شدند ،اغلب
فقط ساختشان به صورت خیریه بوده است ،میزان خدمات اجتماعی به فقرا در آنها محدود است
و مراجعان برای درمان فقط در شرایط خاصی مانند داشتن معرف میتوانند از تخفیف در
هزینهها برخوردار شوند .کمک به سادات و ایتام شیعه نیز عموماً از ساختار منظمی برخوردار
نیست ،نهاد معینی برای انجام آن تدارک دیده نشده است و اغلب از طریق شبکه وکال و
معتمدین مراجع انجام میگیرد .هر چند به خصوص در دوره اخیر ،برخی از مراجع تقلید مانند
آیتاهلل سیستانی ،موسساتی مانند «موسسه رفاه اجتماعی العین» را به طور مشخص با هدف
«مستندسازی مصیبتهای شهدا» و «تحت پوشش قرار دادن ایتام و مراقبت از آنها و انگیزه دادن
مؤمنین به این امور» تأسیس کردهاند اما الگوی نهادی فعالیت خیریه ،به هیچ روی در میان
مراجع تقلید شیعه ،روال غالب نیست.
از حیث جامعه هدفِ فعالیتهای خیریه مراجع تقلید شیعه ،سالهای ابتدایی دهه 56
شمسی را میتوان سالهای به وجود آمدن تدریجی نقطه عطفی مهم دانست .همزمان با انقالب
ایران و روی کار آمدن حکومت شیعی در ایران از یکسو و اوجگیری حضور جریانات بنیادگرای
سنی در منطقه و رشد نوعی وهابیگری خشن و ستیزهجو در کشورهای همسایه ایران از سوی
دیگر ،تقابل هویتی میان شیعه و آنچه وهابیت خوانده میشد ،افزایش یافت .این مسأله به
خصوص پس از حمله آمریکا به عراق در سال  5663و روی کار آمدن دولت شیعهگرای نوری

بخش اول :چکیده مقالهها 010 

مالکی در عراق و حذف و سرکوب جمعیت اهل سنت تحت عناوینی مانند بعثیزدایی تقویت
شد و سرانجام در زمره عوامل حاکمشدن بنیادگرایان قائل به اولویت دشمن نزدیک (شیعه) بر
دشمن دور (غرب استعمارگر) در میان بنیادگرایان عراق شد .به این ترتیب اولویت نزاع با
هویت شیعی ،در «داعش» ،جایگزین اولویت نزاع با غرب استعمارگر در «القاعده» شد و نزاع
شیعه – سنی ،وارد مرحله جدیدی شد و بر تشدید حساسیتهای هویتی در ایران نیز تأثیر
گذاشت .این حساسیتهای هویتی با مجموعهای از نگرانیها از افزایش جمعیت اهل سنت
ایران در میان مراجع شیعه همراه شد .این نگرانیها حتی گاه در رسانهها نیز توسط برخی علما
بازتاب یافت .مجموعه این حساسیتها و نگرانیها باعث شد با حرکت به سمت دهه 36
شمسی ،فعالیتهای خیریه مراجع ،معطوف به تقویت جامعه شیعه در «مناطق تلفیقی» افزایش
پیدا کند و متقابالً با عکسالعملهایی مشابه از سوی اهل سنت مواجه شود .منظور از «مناطق
تلفیقی» مناطقی است که در آنها شاهد حضور جمعیت شیعه و سنی در کنار هم هستیم .به نظر
میرسد این وضعیت تا امروز نیز ادامه دارد .بر این اساس میتوان گفت بخش مهمی از
فعالیتهای اجتماعی مراجع شیعه ،در دو دهه اخیر ،جهتگیری هویتی بیشتری یافته است.
حساسیتهای هویتی گفتمان تقریب را به حاشیه رانده و به نوبه خود بر تعارضات اجتماعی
دامن زده است.
بنابراین درکی از عدالت اجتماعی که «برابری انسانها» به معنای عام آن وجود داشته باشد،
عمدتاً از فلسفه عمل علمای معاصر غایب بوده است .در حالی که پژوهشهای اجتماعی نشان
میدهند یکی از مهمترین عوامل در رشد تفکرات بنیادگرا در جوامع مختلف ،فقر ،نابرابری و
تبعیض و طرد اجتماعی است .بنابراین کاهش خطر گرایش به بنیادگرایی مذهبی در جامعه ،در
گرو رفع تبعیض و نابرابری و فقر و توجه به «برابری انسانها» فارغ از مذهب و قومیت
آنهاست .بنابراین به نظر میرسد بازاندیشی در درک از عدالت اجتماعی و به دنبال آن ،تغییر
جامعه هدف فعالیتهای اجتماعی علما و متمرکز شدن بر کمک عمومی به انسانها فارغ از
تعلقات هویتی و مذهبی ،خود یکی از ضرورتهای تقویت جامعه شیعه ،کمک به زندگی
مسالمتآمیز شیعه و سنی در کنار هم و رفع تهدید بنیادگرایی نیز هست.
واژگان کلیدی :مراجع تقلید ،فعالیت خیریه ،عدالت ،هویت
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تقسیم کار خانگی و تعیین کننده های آن در شهر تهران
حجیه بی بی رازقی نصرآباد ،1محمدجالل عباسیشوازی ،2میمنت حسینی چاوشی
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آنتونی گیدنز کار خانگی را کار بیمزدی که خارج از حوزه یک شغل خاص انجام میگیرد،
تعریف میکند .تقسیم کار خانگی معموالً با توجه به سهمی از کارِ خانه که توسط زنان و مردان
انجام میشود ،اندازهگیری میگردد .زنان در سراسر دنیا زمان بیشتری را به کارهای خانگی و
غیردستمزدی اختصاص میدهند ،بر اساس رویکردهای نظری متعدد تقسیم کار خانگی با
نگرشهای جنسیتی و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی افراد در سطوح خرد و همچنین برخی
شاخصهای کالن مرتبط است .طبق نظر کولتران )5666( 2چنانچه مردان مشارکت کمتری در
امور خانه داشته باشند و زنان تقسیم کار خانه را غیرمنصفانه و ناعادالنه ارزیابی کنند ،منجر به
کاهش کیفیت روابط زناشویی ،افزایش افسردگی و کاهش نشاط میگردد اما چنانچه تقسیم کار
جنسیتی ،نوعی هنجار سنتی محسوب شود ،نابرابری در نقشها به عنوان رفتار مناسب و عادالنه
تلقی میگردد ،چنین درکی به نگرشهای جنسیتی بستگی دارد .بر این اساس نگرشهای
جنسیتی ،نقش کلیدی در تعیین نحوه تقسیم کار خانگی دارد (تور و شورت .)2 :5662 ،شلتون
و جان ( )5333نیز بر این باورند که نگرشهای جنسیتی برابریطلبانه ،درآمد بیشتر و اختصاص
زمان بیشتر به کار دستمزدی ،کار خانگی را چه برای زنان و چه برای مردان کاهش میدهد.
شواهد مختلفی نیز نشان میدهد که داشتن منابعی همچون تحصیالت ،شغل و درآمد ناشی از
کارهای بیرون از خانه میتوانند در تغییر جایگاه زنان و تقسیم کار خانگی ،اثر مثبتی داشته باشند
(کلتان .)5666
در این مقاله ،نحوه تقسیم کار خانگی در شهر تهران مورد بررسی قرار میگیرد .عالوه بر آن
با توجه به رویکردهای نظری فوق ،رابطه نگرشهای جنسیتی و مشخصههای اقتصادی اجتماعی

 .5دانشیار جمعیتشناسی ،مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (نویسنده مسئول)؛
hajiieh.razeghi@psri.ac.ir

 .5استاد گروه جمعیت شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و استاد افتخاری دانشگاه ملبورن استرالیا؛
mabbasi@ut.ac.ir

 .3عضو هیأت علمی دپارتمان جمعیت و بهداشت عمومی دانشگاه ملبورن استرالیا؛
meimanat.hosseini@unimelb.edu.au
4. Coltrane
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زنان بر نحوه تقسیم کارخانگی آزمون میشود .بدین منظور از بخشی از دادههای طرح تحوالت
باروری در پنج استان منتخب ایران ( )5333و از اطالعات  333زن ازدواج کرده  52-23ساله
دارای یک فرزند شهر تهران استفاده میشود .تقسیم کار خانگی ،دو بعد کارهای درون خانه
(خانهداری) و امور فرزندان را در بر میگیرد و از طریق پرسش در مورد نحوه تقسیم کار در
مورد امور مربوطه مورد سنجش قرار می گیرد .کارهای درون خانه شامل آشپزی و نظافت منزل
است و امور مربوط به فرزندان ،شامل رسیدگی به تکالیف درسی فرزندان و آمادهکردن برای
مدرسه یا مهد کودک ،نظارت بر خواب بچهها و آمادهکردن آنها برای خواب ،ماندن در خانه
وقتی بچهها مریض هستند و بردن یا گرفتن بچهها از مدرسه و مهد کودک و کالسهای
آموزشی است .متغیرهای تبیینی شامل نگرشهای جنسیتی ،سطح تحصیالت ،وضع فعالیت،
کوهورت ازدواجی ،محل تولد تا  52سالگی ،درآمد و نسبت خویشاوندی میباشد .نگرشهای
جنسیتی باورهایی هستند که به نقشها ،مسئولیتها و فعالیتهای مردان و زنان در جامعه
مرتبطاند (کوریگال و کنراد 5665؛ ایگلی و کارا )5665 5و با  3گویه در طیف لیکرت از کامالً
مخالف تا کامالً موافق پرسیده شده است .با جمع نمره گویهها شاخص نگرشهای جنسیتی
ایجاد شد و سپس در تحلیلها به صورت یک متغیر سهوجهی برابرطلبانه ،بینابین و سنتی طبقه-
بندی شده است.
یافتهها نشان میدهد  23درصد از زنان در این مطالعه به تنهایی کارهای داخل خانه (آشپزی،
نظافت منزل و خرید مایحتاج خانه) را انجام میدهند و  52درصد با مشارکت همسر انجام می-
دهند .در مورد امور مربوط به نگهـداری و مراقبـت و رسـیدگی بـه امـور فرزنـدان ،یـک سـوم
پاسخگویان اظهار داشتند همسرانشان در این امور مشارکت دارند .نگرش پاسـخگویان در مـورد
نقشهای جنسیتی نیز حاکی از ایـن اسـت کـه  23/62درصـد از پاسـخگویان نگـرش مـدرن و
برابرطلبانه 53/22 ،درصد نگرش بینابین 55/23 ،درصد نگرش سنتی دارند .بررسی رابطه تقسیم
کار خانگی با ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی افراد نشان داد سطح تحصیالت و وضـع فعالیـت
زنان رابطه معنیداری با تقسیم کار خانگی دارد .در زنانی که تحصیالت دیپلم دارنـد فقـط 5/3
درصد اظهار داشتند ،همسرانشان در کارهای درون خانه با آنها مشارکت دارند ،در حـالی کـه در
زنان با تحصیالت دانشگاهی  55/2درصد است .همچنین  56درصد از زنان شاغل بیـان داشـتند
1. Eagly and Karau

  011پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

همسرانشان در امور خانه مشارکت دارند .در مورد زنان غیرشاغل ،تقسـیم کـار مشـارکتی 55/3
درصد است .در مورد رسیدگی به امور فرزندان نیز در حالی که  55درصد زنـان یـا تحصـیالت
دیپلم بیان داشتند ،همسرانشان در امور مربوط به فرزندان مشارکت دارند ،در زنان با تحصـیالت
دانشگاهی  35درصد است .نتایج بررسی رابطه نگرش جنسیتی با نحوه تقسیم کار خانگی نشـان
داد این متغیر با نحوه تقسیم کار داخل خانه رابطـه معنـیداری نـدارد ،امـا در امـور مربـوط بـه
فرزندان این رابطه ،معنیدار است .همچنین در کوهورت ازدواجی دهه  5336فقـط  2/3درصـد
بیان داشتند همسرانشان در امور خانه مشارکت دارند که در کوهورت ازدواجـی دهـه  5326بـه
بعد  53/2درصد میباشد .زنانی که خاستگاه شهری دارند  52/2درصد کارهای خانه به صـورت
مشارکتی انجام میگیرد ،در حالیکه در زنانی که خاستگاه روستایی داشتند  56/2درصد میباشد.
در رابطه با امور فرزندان ،تفاوت چندانی میان گروههای مختلف زنان بر حسب محل سکونت تا
 52سالگی و نسبت خویشاوندی کوهورت ازدواجی مشاهده نمیشود.
در مجموع با توجه به سهم بیشتر دختران در ورود بـه دانشـگاههـا و گسـترش نگـرشهـای
جنسیتی برابرطلبانه میتوان استدالل کرد که در خارج از نهاد خانواده و بهویژه نهاد فـردمحـوری
همچون دانشگاه ،برابری جنسیتی در سطح باالتری نسبت به گذشته قرار دارد .با این حال بهرغـم
گذار جامعه در بسیاری از وجوه از سنتی به مـدرن ،بـهدلیـل سـلطه سـاختارهای مردسـاالرانه و
پایینبودن برابری جنسیتی در خانواده ،تقسیم کارهای خانگی مبتنی بر جنسـیت همچنـان بـاقی
مانده است .چنانکه این مطالعه نشان داد در تمام گروههای زنان ،عمده مسئولیت کارهـای خانـه
عمدتاً بر عهده زنان است .تقسیم نابرابرکارهای خانگی میتواند بر روابط زوجین تأثیر بگـذارد،
منشأ بسیاری از کشمکشها و اختالفات زوجین باشد و رضـایت از زنـدگی و کیفیـت زنـدگی
افراد را کاهش دهد .سیاستهای افزایش جمعیـت و سیاسـتهـای دوسـتدار خـانواده بایسـتی
چارچوب وسیعی از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی را در برگیرنـد کـه بـا حمایـت از افـزایش
مشارکت مردان در امور داخل خانه و کاهش نابرابری جنسیتی ،کیفیت و رفاه زندگی زوجـین را
ارتقا بخشند .ایجاد نهادهای کافی برای ترکیب کار خانواده ،مرخصی زایمـان ،مرخصـی والـدین
بهمنظور مشارکت بیشتر پدران در امور خانـه و نگهـداری از فرزنـدان ،کمـکهزینـه مراقبـت از
کودکان زیر شش سال در خانه ،کمکهزینه مهدکودک ،افزایش کمی و کیفی مهدهای کـودک بـا
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هدف افزایش اعتماد خانوادهها برای سپردن کودکان به مهدهای کـودک ،از جملـه برنامـههـایی
است که برای کاهش مسئولیتهای زنان در خانه و مشارکت بیشتر مردان پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی :تقسیم کار جنسیتی ،مراقبت از فرزندان ،کار خـانگی ،نگـرش جنسـیتی ،زنـان،
تهران
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چرا به سینما نمیرویم؛ مطالعه نامخاطبان سینما در دزفول
اعظم راودراد ،5مریم خالقی پور
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استقبال اندک مخاطبان از تماشای فیلمهای سینمایی در سالن سینما ،به ویژه در شهرستانها یکی
از مهمترین مشکالت صنعت سینمای ایران است .با شناخت دالیل رویگردانی مخاطب از سینما
میتوان در جهت جذب مخاطبان به سینما برنامه ریزیهای صحیحتری را در دستور کار قرار
داد .به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است دالیل نرفتن افراد به سینما که آنان را به
عنوان «نامخاطبان سینما» در نظر گرفتهایم ،توصیف و تبیین شود .ادبیات پژوهش در این حوزه
بسیار اندک است به همین دلیل نیاز به یک پژوهش کیفی وجود داشت تا ابتدا دالیل عدم تمایل
افراد به سینما رفتن را از دیدگاه خودشان بیابیم.
شهرستان دزفول با بیش از چهارصد هزار نفر جمعیت ،دومین شهر پرجمعیت استان
خوزستان و میدان مطالعه این تحقیق است .اگرچه این شهرستان تنها یک سینما دارد ولی فعال
است و روزانه یک فیلم را در سه سانس به نمایش میگذارد.
این پژوهش یک مطالعه کیفی است و روش مورد استفاده در آن ،مصاحبه نیمه ساختار یافته
با چهل نفر از مردم شهرستان دزفول بوده که به روش نمونهگیری نظری انتخاب شدند و افرادی
از هر دو جنس و در سنین مختلف با زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و اعتقادی متفاوت را در بر
میگرفت .مصاحبه ها با هدف پاسخ به سه سوال انجام شد :علل عدم تمایل افراد برای تماشای
فیلم در سینما ،تفاوت سالن سینمای دزفول با سینماهای تهران از منظر مخاطبان و شیوههای
جایگزین فیلم دیدن به جز در سالن سینما در دزفول .مصاحبهها به روش تحلیل مضمون،
کدگذاری شدند و تحلیل یافتهها به کمک نرم افزار تحلیل دادههای کیفی مکس کیو دی اِی 52
انجام گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که نامخاطبان سینما در دزفول به دالیل مختلفی همچون عدم
کیفیت مناسب سینمای دزفول و تنوع کم فیلمهای اکران شده ،ارجحیت تماشای تلویزیون یا
 . 5استاد علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران؛ Email: ravadrad@ut.ac.ir

 .5کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
Email: Khaleghipoor@ut.ac.ir
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تماشای فیلم در خانه ،ارجحیت دورهمیهای خانوادگی در شهرستان ،نداشتن زمان کافی به
دلیل تأهل ،داشتن فرزند و اشتغال به سینما نمیروند .همچنین دو عامل محتوای نامناسب برخی
از فیلمها و عدم بازتاب مسائل اجتماعی شهرستانها ،انگیزه سینما رفتن را در دزفول کاهش
داده و بر تعداد نامخاطبان میافزاید .مصاحبه شوندگان بر این باور بودند که موضوع و ساختار
فیلمهای سینمایی بیشتر به فرهنگ مردمان پایتخت نزدیک است .از طرفی برخی از مصاحبه-
شوندگان اعتقاد داشتند که دور بودن از خانواده و خویشاوندان باعث میشود که ساکنین تهران
بیشتر تمایل به تماشای فیلم در سینما داشته باشند در صورتی که در شهرستان ،دیدار اقوام و
آشنایان و همچنین گردش دسته جمعی در طبیعت اطراف شهرستان دزفول جز سبک زندگی
بسیاری از مردم است .برخی از مصاحبه شوندگان نیز اعتقاد داشتند که موانع فرهنگی مانند
نامناسب تلقیکردن فضای سینما و بنابراین نگاه منفی به افرادی که به صورت مداوم به سینما
میروند ،سبب شده است تا آنان ترجیح دهند به سینما نروند .در کنار این دالیل نباید از
محبوبیت تماشای فیلم در خانه نیز غافل شد که موجب میشود افراد ترجیح دهند با یک فاصله
زمانی فیلم را در خانه خود تماشا کنند.
در مجموع میتوان گفت برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی به ترتیبی که گفته شد در الگوی
سینماروی در شهرستان دزفول نقش دارند و تنها عامل اقتصادی در این زمینه مؤثر نیست .این
نکته ،تفاوت این مقاله و سایر پژوهشهایی است که پیش از این درباره عوامل رویگردانی افراد از
سینما انجام شده بودند و به روش کمی و با نگاه اقتصادی نوشته شده بودند .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که در کنار موانع اقتصادی ،موانع اجتماعی و فرهنگی چندی برای کاهش تمایل افراد به
تماشای فیلم در سینما وجود دارد که برطرف کردن آنان مستلزم صرف زمان است و مانند کاهش
قیمت بلیط سینما به عنوان یک راه حل اقتصادی به سرعت مؤثر واقع نمیشود .با بهبود و برطرف
کردن هر یک از این موانع ،میتوان آینده بهتری را برای سینمای ایران متصور شد.
واژگان کلیدی :سینما ،نامخاطبان ،دزفول ،امکانات ،موانع فرهنگی ،عدم رضایت

  018پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهیبخشی جنسیتی
مریم رحمانی تهرانی ،5آیدا سیدجودکی
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شبکههای اجتماعی در ایران با اقبال زیادی روبهرو هستند .اینستاگرام یکی از شبکههای
اجتماعی است که در ایران بهدلیل فیلترنبودن ،مخاطبان زیادی دارد .بر مبنای نظرسنجیها
اینستاگرام از محبوبترین رسانههای اجتماعی در ایران است و در سال  5333بعد از تلگرام،
باالترین میزان عالقه کاربران ایرانی را به خود اختصاص داده است (ایسپا .)5333 ،وب سایت
استاتیستا نیز در گزارشی ،تعداد کاربران ایرانی اینستاگرام را حدود  52میلیون نفر اعالم کرده
است .بهعبارت دیگر ،حدود  35درصد از کاربران اینترنت در ایران در اینستاگرام نیز فعال
هستند .این تعداد کاربر ،بهمعنای استفاده  36درصد از جمعیت ایران از اینستاگرام است.
بسیاری از زنان در اینستاگرام حساب کاربری دارند و از این فضا برای تعامل با دیگران
استفاده میکنند .همچنین زنان زیادی در پی مطرحکردن مطالبات زنان در این فضا هستند .فعاالن
زنان در ایران سالهاست که از شبکههای اجتماعی و فضای اینترنت برای بیان مطالبات خود
استفاده میکنند .با خروج بخشی از فعاالن زنان در اثر وقایع سال  ،5322جنبش زنان ضعیفتر
شد و توان بسیج قبلی خود را از دست داد .با گسترش شبکههای مجازی ،فعاالن زنان از آن به
عنوان فرصتی برای ارتقای آگاهی جنسیتی و بیان مطالبات خود استفاده کردهاند .اینستاگرام نیز
یکی از شبکههای اجتماعی است که توسط فعاالن جنبش زنان برای برقراری ارتباط با زنان
جامعه مورد استفاده قرار گرفته است .فعاالن زنان چه متعلق به بدنه جنبش ،چه به صورت فرد
در این فضا فعالیت میکنند .همچنین سلبریتیهای فمینیست نیز در این فضا حضور دارند و هر
یک با ادبیات خاص خود در این فضا به تولید محتوا میپردازند .ممکن است برخی از این زنان
خود را فمینیست ندانند یا بدانند اما به نظر میرسد شبکه اجتماعی اینستاگرام به فضایی برای
بیان مشکالت و دغدغههای آنان تبدیل شده است .این پژوهش قصد دارد به این نکته پی ببرد
که آیا اینستاگرام سبب آگاهیبخشی و همچنین تعمیق آگاهی جنسیتی میشود یا خیر؟
 .5پژوهشگر
 .5پژوهشگر
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از این رو در این پژوهش که از نوع اکتشافی است در پی یافتن پاسخ به این سواالت هستیم:
 -5آیا صفحات متعلق به زنان و فعاالن زنان در اینستاگرام منجر به ارتقای آگاهی جنسیتی
میشوند؟
 -5سلبریتیهای فمینیست در این فضا بر روی چه موضوعاتی تکیه میکنند و آیا نوع بیان
آنان به ارتقای آگاهی جنسیتی منجر میشود؟
 -3آگاهی جنسیتی در اینستاگرام تا چه اندازه به کنشی واقعی در جهت رفع تبعیض از زنان
تبدیل شده است؟
 -2آیا دنبالکنندگان ضرورتاً با ادبیات فمینیستی آشنایی دارند یا خیر؟
 -2آیا در نظراتی که در پای مطالب این صفحات گذاشته میشود میتوان تغییر نگاه نسبت
به مردساالری را دید؟
رسانههای رسمی در ایران کمتر به مطالبات زنان میپردازند ،با شکلگیری شبکههای
اجتماعی و گسترش گوشیهای هوشمند ،زنان از این امکانات برای پیگیری و بیان مطالبات و
خواستههای خود استفاده کردهاند .هماکنون صفحات بسیار زیادی به مسائل زنان در اینستاگرام
میپردازند و هر یک ،بخشی از مطالبات زنان را انعکاس میدهند .با توجه به این که  36درصد
از ایرانیان از این شبکه اجتماعی استفاده میکنند ،نقش آن برای فعاالن زنان و سیاستگذاران در
این عرصه ،مهم به نظر میرسد.
در این پژوهش تالش کردیم ،دریابیم صفحات یا افرادی که در اینستاگرام به عنوان فعال
زنان به انتشار مطلب میپردازند ،چه اندازه توانستهاند آگاهی جنسیتی را در بین کاربران این
رسانه اجتماعی افزایش دهند و بیشتر بر چه مسائلی تأکید کردهاند و چه مسائلی مورد غفلت یا
پوشش کمتر رسانهای قرار گرفتهاند .درصورتی که این فعاالن ،موفق به ارتقای آگاهی جنسیتی
در اینستاگرام شده اند ،این آگاهی تا چه اندازه به کنش در فضای واقعی منجر شده یا کنشگری
صرفاً از نوع نمادین و محدود به همین فضاست .تاکنون هیچ پژوهشی در این زمینه انجام نشده
و مشخص نیست اینستاگرام تا چه اندازه در بیان مطالبات زنان و تعمیق آگاهی جنسیتی موفق
است یا صرفاً همه واکنشها به الیکزدن و پسندیدن مطلب منجر میشود.
در این پژوهش از مصاحبه عمقی ساختاریافته در کنار تحلیل محتوا صفحات فمینیستهای
سلبریتی استفاده میشود و نمونهگیری برای انجام مصاحبه به صورت گلوله برفی خواهد بود.
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نمونه آماری از بین فعاالن جنبش زنان که در اینستاگرام ،صفحههای عمومی را اداره میکنند،
زنانی که به شکل فردی در صفحه شخصی خود مینویسند ،انتخاب میشوند .شیوه نمونهگیری
به این دلیل ،گلوله برفی انتخاب شد که پژوهشگر ازطریق افرادی که میشناسد ،اقدام به
ارتباطگرفتن با صاحبان این صفحات و سپس مصاحبه با آنان کند .همچنین در بخش تحلیل
محتوا صفحات فمینیستهای سلبریتی (فرانک عمیدی و سمانه سوادی) مورد تحلیل قرار
گرفت ،شیوه نمونهگیری در تحلیل محتوای کیفی ،نمونهگیری تصادفی بوده است و پستها طی
یک سال مورد بررسی قرار گرفت.
این پژوهش بر اساس مصاحبه با ده نفر از فعاالن جنبش زنان در شهرهای مختلف ایران
انجام شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که اینستاگرام فضایی است که فعاالن بدنه
جنبش زنان از آن برای ارتقای آگاهی جنسیتی استفاده میکنند .از نظر این فعاالن این فضا تنها
میتواند جایی برای بیان دغدغهها باشد اما بهدلیل انسداد سیاسی در ایران ،مناسب برای کنش
واقعی نیست .فمینیستهای سلبریتی بیشتر بر انتشار مطالبی در حوزه بدن زنان میپردازند و
معموالً از نظریههای فمینیستی درباره بدن نیز استفاده نمیکنند .ادبیات آنان با ادبیات فمینیست-
های متعلق به بدنه جنبش زنان ،متفاوت است و کیفیت پستهای آنان نیز قابل مقایسه با
صفحات متعلق به بدنه جنبش زنان در ایران نیست.
واژگان کلیدی :آگاهی جنسیتی ،شبکههای اجتماعی ،اینستاگرام ،جنبش زنان در ایران ،کنشگری
نمادین ،فمینیسم سلبریتی
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چالشها و فرصتهای توسعه مناطق مرزی روستایی استان آذربایجان
شرقی
ولیاله رستمعلی زاده
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روستاهای مناطق مرزی به دالیلی چون موقعیت استراتژیک و مهمی که در کشور دارند از
اهمیت دوچندانی برای توسعه روستایی برخوردار هستند .این روستاها بهدلیل موقعیت
جغرافیایی خاص و دوری از مرکز اصلی کشور ،دارای شرایط متمایزی از سایر نقاط روستایی
میباشند و غالباً نیز جزء مناطق حاشیهای و توسعه نیافته کشور به حساب میروند .پیامدهای
انزوا ،فقر و توسعهنیافتگی و مسائل محیطی در روستاهای مرزی ،به مهاجرتهای فردی و
گروهی میانجامد و بیم خالیشدن روستاهای مرزی ،شیوع پدیدههایی چون زنانه شدن و
سالخوردگی جمعیت و عدم ماندگاری مردان جوان در چنین روستاهایی را بههمراه دارد و
بهنوبه خود میتواند پیامدهای آسیبزایی را در پی داشته باشد .در این میان ،استان آذربایجان
شرقی هم جزء یکی از استانهای مرزی کشور است که از مجموع بیست شهرستان آن ،دو
شهرستان جلفا و خداآفرین شهرستانهای مرزی به حساب میآیند .این دو شهرستان ،در
مجموع شامل  55دهستان هستند .به طور کلی 25525 ،نفر در این آبادیهای مرزی زندگی می-
کنند .شهرستان جلفا ،در بخش مرکزی و سیهرود با جمهوری خودمختار نخجوان و در بخش
سیهرود ،با کشور جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد .از سوی دیگر ،شهرستان خداآفرین در
بخش مرکزی ،گرمادوز و منجوان با کشور جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد .هدف این
تحقیق بررسی مسائل و چالشها ،قابلیتها و فرصتها و در نهایت ،ارائه برنامه و راهکارهای
مداخالتی برای توسعه مناطق مرزی روستایی استان آذربایجان شرقی است.
برای تهیه دادههای مورد نیاز این تحقیق از آرا و نظرات مدیران ،کارشناسان ،خبرگان و
نخبگان استان ،مشارکت مردم محلی و همچنین از تحلیل دادههای اسنادی ،گزارش رصد
شاخصهای استان ،گزارشهای سازمانی و تحلیل پژوهشهای انجام شده استانی استفاده شده

 .5استادیار جامعه شناسی توسعه ،موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور؛
v.rostamalizadeh@gmail.com
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است .رویکرد روششناسی این تحقیق نیز ،ترکیبی و از روش تحقیق تحلیلی -توصیفی استفاده
شده است که بر دو مرحله استوار است :نخست ،تحلیل دادهها و مطالعات موجود که بر این
اساس وضعیت شاخصهای پایداری استان و مناطق مرزی روستایی مورد بررسی قرار گرفته
است .در این مرحله تالش گردید تا با استفاده از آمارها و اطالعات موجود وضعیت پایداری -
در حوزههای مختلف آن -شناسایی شده و به نحوی حوزههای تعمیق مطالعات میدانی را
مشخصتر دنبال کرد .دوم ،با استفاده از روش کیفی ارزیابی مشارکتی ،مصاحبههای جمعی،
انفرادی و مصاحبههای متمرکز گروهی با افراد و سازمانهای کلیدی و عادی برگزار گردید .پس
از جمعآوری اطالعات ،دادههای جمعآوری شده با روش کیفی تحلیل مضمون ،تحلیل شدند .بر
اساس یافتههای این تحقیق ،وضعیتها و موانع مشابه توسعه روستاهای مرزی استان آذربایجان
شرقی به شرح زیر است:
 .5توجه به تشابهها و تفاوتهای دو شهرستان مرزی
با وجود مشابهتهای این دو شهرستان و همسایگی ،در حوزه توسعه اداری ،اقتصادی،
تجاری ،اجتماعی و فرهنگی فاصله زیادی میان دو شهرستان وجود دارد و تاریخ تحوالت ،دو سیر
متفاوت از بهره برداری از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی برای این دو شهرستان رقم زده است.
 .5وجود منطقه آزاد تجاری ارس
وجود منطقه آزاد ارس پتانسیل باالیی را برای توسعه تجارت ،صنعت و گردشگری در
روستاهای مرزی این دو شهرستان ایجاد کرده است .با این حال بیشترین بهره تاکنون از منطقه
آزاد به شهرستان جلفا رسیده است «منطقه آزاد در دو زون وجود دارد اما خدمات ،اشتغال و
سرمایه گذاری برای شهرستان خداآفرین ندارد».
 .3قرارگیری بخش اعظم روستاهای مرزی در مناطق چهارگانه محیط زیست
 22درصد وسعت شهرستان جلفا را مناطق چهارگانه تحت شمول قانون حفاظت محیط
زیست دربر میگیرد.
 .2مشکالت قرارگیری روستاهای مرزی در حریم و بستر رودخانه
با عنایت به طولی بودن شهرستانها و قرارگیری روستاهای زیادی در این حرایم و همچنین
وجود جاده نوار مرزی و حریمهای خاص آن ،موجب شده است که اوالً بخشی از اراضی
کشاورزی روستاییان در این حریمها واقع شده و بنابراین مشکالتی بین نهادهای قانونی و مردم

بخش اول :چکیده مقالهها 081 

بوجود بیاید و دوم اینکه ارائه مجوز برای طرحهای توسعه در کنار مرز ،بخصوص برای
طرحهایی چون شیالت با مشکل مواجه گردد.
 .2مشترک بودن منابع آبی استان با کشورهای همسایه و توجه به آبهای مرزی
 .3عدم تغییر کاربری اراضی ،مشکالت کمبود زمین و طرحهای هادی روستایی
مهمترین دالیل عدم توسعه روستاهای مرزی استان بخصوص در شهرستان جلفا و تا
حدودی در شهرستان خداآفرین ،مسأله قرارگیری اراضی شهرستان در حریمهای چهارگانه
محیط زیست ،قرارگیری در حریم بستر رودخانه و جادههای مرزی و حریمهای منابع طبیعی
بوده است .این موارد مشکالتی را برای ایجاد طرحهای توسعهای در روستاهای شهرستان فراهم
کرده است.
 .5پتانسیلهای گردشگری بخصوص جنگلهای ارسباران و روستاهای شاخص گردشگری
 .2وجود عشایر و فرهنگ عشایری بخصوص در منطقه خداآفرین
 .3عدم وجود زیرساختهای گردشگری بخصوص جاده و امکانات گردشگری
یکی از نقاط ضعف اساسی شهرستان خداآفرین که برنامههای توسعه شهرستان را در سطح
کالن و خرد آسیبپذیر میسازد ،معضل راههای مواصالتی و ضعف مخابراتی آن و همچنین
عدم دسترسی به اینترنت و بهرهبرداری از فضای مجازی در سطح شهرستان است.
 .56توجه به کشاورزی و دامداری و ضرورت توجه به مسأله الگوی کشت و صنایع تبدیلی
 .55از کارافتادگی سیستم پیلهوری و تعاونیهای مرزنشین
تعاونیهای روستایی و تعاونی مرزنشینان بنا بر اذعان مسئوالن استانی و محلی و همچنین
ساکنان روستاها در اغلب موارد یا تعطیل بوده و یا با توجه به فسادهای صورت گرفته در آنها
باعث بیاعتمادی در میان مردم شده است.
 .55مسائل اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی
بخش مهمی از عقبماندگیهای توسعهای روستاهای مرزی استان آذربایجان شرقی مربوط
به شاخصهای بهداشتی و فرهنگی است .این شاخصها به خصوص در شهرستان خداآفرین از
عقبماندگیهای بیشتری برخوردار هستند.
ویژگی این تحقیق آن است که شناسایی و اولویتبندی مسائل استان و راهکارهای رفع آن
طی فرایندی از مطالعات وضع موجود ،به همراه مشارکت نخبگان استانی ،بخش خصوصی،
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مدیران دستگاههای اجرایی ،سازمانهای غیردولتی و مردم محلی در استان در قالب جلسات
بحث گروهی و کارشناسی و مصاحبههای عمیق حاصل شده است .فهم و دریافتی که از این
رهگذر در خصوص مسائل روستاهای مرزی استان فراهم میشود میتواند مبنای مطلوبی برای
ارائه و اولویتبندی مجموعه راهکارهایی باشد که برای توسعه مناطق مرزی روستایی استان در
دستور کار قرار میگیرند.
واژگان کلیدی :روستاهای مرزی ،مناطق مرزی روستایی ،استان آذربایجان شرقی ،توسعه
روستایی ،مداخالت توسعهای
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ابعاد روانشناختی و سالمت روان سیالبها
مریم رسولیان ،5احمد حاجبی ،5سید عباس متولیان ،3امیرشعبانی،2
میترا حکیمشوشتری ،2مرتضی ناصربخت ،3امیرطیوری
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حوادثی مانند سیل بر جنبههای گوناگون زندگی مردم اثر میگذارد؛ رفاه ،اشتغال ،تحرک ،روابط
اجتماعی ،انعطافپذیری ،قدرت انطباق و سالمت روان .گذشته از دشواری در رفع نیازهای
اولیه معیشتی که خود تنشی جدی است ،مردم مبتال تا مدتی بهناچار در پناهگاهها یا
اردوگاههایی به سر خواهند برد که در این شرایط یکی از نیازهای اساسی و مشترک انسانها که
نیاز به فضای شخصی و خصوصی ،دچار مشکل میشود .رسیدگی به وضعیت آسیبدیده محل
سکونت ،انتظار سیل بعدی ،بیخبری از سایر اعضای خانواده ،از دستدادن شغل و درآمد و در
نهایت ،افت شدید کیفیت زندگی از مصایب دیگر جمعیت سیلزده است.
تبعات زیانبار سیل به دوران حاد آن محدود نمیشود و اغلب ،عواقب قابل توجهی در
درازمدت دارد و میتواند سطح و شکل زندگی ،متعلقات و روابط اعضای خانواده با خود و
دیگران را تغییر دهد .پیمایش کشوری سالمت روان در ایران در سال  5655با ارزیابی شیوع
یکساله اختالالت روانپزشکی ،نشان داد که بیش از دو درصد جمعیت  52تا  32ساله ایران
دچار اختالل استرس پس از سانحه  PTSDهستند .با این حال روشن است که تشخیصدادن
 PTSDبه دلیل ماهیت آزارنده افشای جزییات آن برای فرد مبتال ،اغلب ساده نیست و عجیب
نیست که در پیمایشهای جمعیت عمومیشیوعی کمتر از واقع به دست آید .البته در ارزیابی
جمعیتهای پرخطر ،فراوانی  PTSDبرجستهتر است.
 .5عضو هیأت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ Rasoulian.m@gmail.com
 .5عضو هیأت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ؛ hajebi.ahmad@gmail.com
 .3عضو هیأت علمی گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ amotevalian@iums.ac.ir
 .2عضو هیأت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ am.shabani@gmail.com
 .2عضو هیأت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ mitra.hakim@gmail.com
 .3عضو مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ mnaserbakht@gmail.com
 .5دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ amir.turi@yahoo.com
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بررسی ابعاد روانشناختی سیالبها با هدف کلی تعیین شیوع اختالالت سالمت روان و
عوامل مرتبط با آن در سیلزدگان ایران در سال  5332صورت گرفت .مطالعات این بخش در
کمیتهای با عنوان «بهداشت و سالمت روان» انجام شد و یافتهها متکی بر انجام پژوهش کیفی
مصاحبه و بحثهای گروهی با مردم ،ارائهدهندگان خدمات سالمت روان و مسئوالن سه استان
سیلزده لرستان ،خوزستان و گلستان و مشاهدات تیم پژوهش و پیمایش کمیدر سه استان
سیلزده با گستره وسیع در مرداد و شهریور ماه  5332است .بخش کمی ،مطالعهای بر روی
 5223نفر ازجمعیت سیلزده سه استان خوزستان (دشت آزادگان ،غرب اهواز و حمیدیه)،
لرستان (پلدختر و معموالن) و گلستان (آق قال و گمیشان) انجام شد .نمونهها در قالب556
خوشه ( 56خوشه  55نفره از هر استان هر خوشه شامل  2بزرگسال و  2کودک) بهطور تصادفی
انتخاب شدند و در نهایت ،پرسشنامههای مورد بررسی شامل  5355فرد بزرگسال  53سال به
باال و  252کودک و نوجوان  3تا  52سال بودند .بخش کیفی ،روش اصلی جمعآوری دادهها در
بخش کیفی ،مصاحبه عمیق فردی به شیوه نیمه ساختاریافته و بحثگروهی متمرکز بود.
بحثهای گروهی متمرکز با مردم سیلزده (دریافتکنندگان خدمات سالمتروان) ،ارائهکنندگان
خدمات سالمت روان و مصاحبه های عمیق فردی با مسؤالن مربوطه توسط اعضای اصلی کمیته
انجام شد .در نهایت تعداد  52بحث گروهی با مردم سیلزده و ارائه دهندگان خدمات سالمت
روان و  53مصاحبه عمیق فردی با مسؤالن ستادی استانی و شهرستانی انجام شد .اعضای
کارگروه همزمان با سفر به مناطق سیلزده برای انجام بخش کیفی ،از مناطق سیلزده در هر
استان بازدیدهای میدانی به عمل آورده و از نزدیک شاهد مشکالت و آسیبهای ایجاد شده
بودند .در ادامه ،جهت تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد .الزم به ذکر
است این پژوهش با کد اخالق  IR.IUMS.REC.1398.718مورد تأیید کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی ایران قرار گرفته است.
بر اساس نتایج مطالعه کمی ،عمده ترین مشکالت روانی سیلزدگان اعم از اختالالت روانی
عمومی ،افسردگی و اختالل استرس پس از سانحه ) (PTSDبود که در بخش نتایج مطالعه کمی،
شیوع و عوامل مرتبط با آنها قابل مشاهده است .نتایج نشان داد ،سیلزدگان استان لرستان نسبت
به دو استان دیگر ،دارای وضعیت نامطلوبتری میباشند .افراد دچار اختالالت روانی عالوه بر
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مراقبتهای روانی و روانپزشکی ،به حمایتهای اجتماعی در جهت بهبود سالمت روان و امید
به زندگی نیاز دارند.
بر اساس نتایج مطالعه کیفی نیز سیلزدگان پس از سیالب واکنشهای متفاوت روانی از
جمله خشم و عصبانیت ،ترس و اضطراب ،کم خوابی،کابوسهای شبانه ،احساس ناامیدی،
داشتن افکار خودکشی ،احساس ناامنی به همراه پرخاشگری نزاع و درگیری بروز دادهاند که
البته هر چقدر وقوع سیالب شدیدتر و حادتر بوده است ،عالیم منفی روانی شیوع بیشتری داشته
است .با وجود اینکه این عالیم و نشانهها با بروز سیالب مرتبط بوده است که این عالیم ناشی
از فشار روانی خود سیالب یا عوارض آن از قبیل :تخریب خانه و زمینهای کشاورزی و
مشکالت اقتصادی ناشی از دست دادن سرمایههای اولیه زندگی و هر چیزی که برای آن سالها
زحمت کشیدهاند و نگرانی از دست دادن یا آسیب دیدن نزدیکان بوده است.
همچنین با توجه به نتایج مطالعه کیفی ،کیفیت ارائه خدمات علی رغم برخی چالشها (مانند
کمبود نیروهای ارائه دهنده ،وجود ناهماهنگیها بین ارائه کنندگان خدمت و  )...از کیفیت
مناسبی برخوردار بوده است و مردم از ارائه خدمات سالمت روان و توجه به این مقوله نسبتاً
اظهار رضایت میکردند .طبق اظهارات مردم ،تکنیکها و مهارتهایی که به آنها آموزش داده
میشد ،توان مقابله آنها را با مشکالت ،بیشتر میکرد و تابآوری آنها را افزایش دادهاست .طبق
نتایج مطالعه کمی نیز  5/3درصد افراد مورد مطالعه از خدمات ارائه شده رضایت خیلی زیاد،
 25/3درصد رضایت زیاد 33/2 ،درصد رضایت متوسط 3 ،درصد رضایت کم و  3/2درصد
رضایت خیلی کم داشتند.
واژگان کلیدی :سالمت روان ،افسردگی ،اختالل استرس ،تاب آوری
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بررسی جامعهشناختی همگرایی اجتماعی شهروندان؛
مطالعه موردی دزفولی با مهاجرین بختیاری ساکن در شهر دزفول
کریم رضادوست ،1حسین ملتفت ،2مرضیه شهریاری ،3زهرا بلوطی
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ایران ،کشوری چندفرهنگی است و تنوع قومی و زبانی ،یکی از ویژگیهای شاخص آن است.
الگوی ملت در این کشور ،ترکیبی و نامتوازن است؛ بدینصورتکه بخش بزرگی از ملت که در
یک یا چند ویژگی و خصیصه ترکیبی مشترک ،اکثریت دارند ،هیأت کلی ملت ایران را تشکیل
میدهد و بخش کوچکتری از ملت نیز به علت دارابودن یک یا چند ویژگی با بخش اکثریت
ملت تجانس کامل ندارند و در جایگاه اقلیت ،اجزا و پارههای کوچکتر ملت ایران قلمداد
میشوند .تحوالت تاریخی و سیاسی جغرافیای سیاسی ایران همواره با توجه به کارکرد چند-
وجهی اقوام در سیر معادالت قدرت تحلیل و ارزیابی میگردد ،بهطوریکه تصویر موزاییکی
اقوام در این جغرافیای سیاسی طی تاریخ چرخهای از فرصت ــ تهدید را در مقابل منافع ملی
ایران نمایش میدهد .یکی از مهمترین دغدغههای کشورهای با تنوع فرهنگی ،حفظ و تقویت
همگرایی افراد و گروههای مختلف ساکن در قلمرو سرزمینی است .برخی محققان معتقدند
خردهفرهنگ ،نه تنها تضادی با هویت ملی و فراگیر در ایران ندارد ،بلکه در نقش ستونهای
نگهدارنده آن عمل میکند .عوامل زیادی در حفظ و تقویت همگرایی و انسجام اقوام و گروه-
های مختلف ساکن در یک سرزمین نقش دارند و این موضوع از ابعاد و زوایای مختلف قابل
بررسی است.
همگرایی با پیوند هویتهای متفاوت قومی و مرتبطکردن آن با هویت ملی و ایجاد امنیت
اجتماعی در زمینههای شغلی ،اقتصادی ،سیاسی و قضایی ،جامعه را در مسیر توسعه و پیشرفت
یاری میرساند .همگرایی اجتماعی نتیجه باورها و آرمانهایی است که در وجود آحاد جامعه تبلور
 .5دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهیدچمران اهواز؛
rezadoost41@gmail.com

 .5استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3مدرس گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید چمران اهواز
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یافته و به شکل رفتارهای اجتماعی بازتاب مییابد .پیوندهای فرهنگی ،زبانی ،مذهبی ،میراث
معنوی و تاریخی و منافع مشترک و تقریباً برابر اقتصادی از جمله عوامل مؤثر بر همنوایی و
همگرایی اجتماعی هستند که با توجه به حوادث و رویدادهای جامعه ،کمرنگ یا پررنگ میشوند.
دزفول ،شهری است در جنوب غربی ایران و مرکز شهرستان دزفول با مساحت نزدیک به
 2535کیلومتر مربع درکنار رودخانه دز و در بخشهای جلگهای استان خوزستان واقع شده
است .پیشینه تاریخی دزفول به زمان ساسانیان و همزمان با ساختن پل بر رود دز برای پدید-
آوردن پیوند میان پایتخت تازه (جندی شاپور) و شوشتر باز میگردد .وضعیت مناسب
جغرافیایی و آب و هوایی شهرستان دزفول برای کشاورزی ،با تولیدات ساالنه  2میلیون تن،
دزفول را به یک شهر مهاجرپذیر تبدیل کرده و باعث سکونت اقوام مختلفی ازجمله لرها،
دزفولیها ،کردها ،اعراب و حتی افغانها شده است .حجم باالی مهاجرتهای اقوام لر به این
مناطق و اختیارکردن حومههای شهر بهعنوان سکونتگاه و تفاوت فرهنگی بین لرها و دزفولیها
و نوع نگرشی که این دو خردهفرهنگ به یکدیگر دارند ،باعث شده بسیاری از دزفولیها از نظر
اجتماعی و سیاسـی ،پذیرش کمتری نسبت به لرها نشان دهند و طبق تجربیات محقق از میدان
پژوهش ،به نظر میرسد تضادی قومی در این شهر دیده میشود.
ایجاد همزیستی مسالمتآمیز ،آگاهانه و ارادی بین خردهفرهنگها مستلزم قبول دیگری و
تفاوتهای فرهنگی ،قومی و مذهبی است .هدف از ایجاد همگرایی وضعیتی است که در آن،
گروهها برای حفظ منافع جمعی به همکاری گسترده با یکدیگر بپردازند و به سوی نوعی
وحدت گام بردارند .مسألهای که درباره همگرایی باید مورد توجه قرار داد ،اختیاریبودن نوع
رابطهای است که واحدهای همگرا با یکدیگر برقرار میکنند و بازیگران به میل خویش و
براساس شرایط مساوی به وحدت و همکاری با یکدیگر روی میآورند .انسجام و همگرایی
اقوام و خردهفرهنگهای درون یک جامعه ،همیشه تحت تأثیر دو عامل است :یکی نوع برخورد
و رفتارحکومتها و دیگری میزان تعامل و همکاری میان اقوام درون آن جامعه.
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی فرهنگی و اعتماد اجتماعی بر همگرایی
اجتماعی دزفولیها و بختیاریهای ساکن در شهر دزفول میباشد .چارچوب نظری پژوهش براساس
نظریه انسجام اجتماعی دورکیم ،نظریه گیدنز و سرمایه فرهنگی بوردیو تبیین گردید.
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جامعه آماری در این پژوهش ،کلیه ساکنان  22-56ساله شهر دزفول براساس سرشماری
سال  5332میباشد .نمونه این پژوهش بر اساس روش نمونهگیری خوشهای  322نفر انتخاب
گردید .روش تحقیق این مقاله ،پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه براساس گویههای پنج گزینه-
ای مبتنی بر طیف لیکرت برای جمعآوری دادهها استفاده شده است .آلفای کرونباخ متغیرها
باالی  %56ارزیابی شده است .اعتبار ابزار سنجش بر اساس نظرات اساتید و متخصصان تأیید
شد .برای تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد میان متغیرهای مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی و
سرمایه فرهنگی با همگرایی اجتماعی رابطه مستفیم معنادار وجود دارد .همچنین بین متغیرهای
جنس و وضعیت تأهل با همگرایی اجتماعی رابطه معناداری یافت نشد و پدیده همگرایی
اجتماعی توسط متغیرهای فرهنگی و اجتماعی قابل تبیین است.
واژگان کلیدی :همگرایی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،سرمایه فرهنگی ،اعتماد اجتماعی
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احساسات مجازی و فرااجتماعی شدن در فضای سایبر
سید علی محمد رضوی
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تحول رسانههای ارتباطی تأثیری عمیق بر فرآیند خود شکلدهی داشته است .پیش از ظهور
رسانهها ،مواد نمادینی که بیشتر افراد به قصد خود شکلدهی به کار میبردند ،در بافتهای
تعامل رو در رو حاصل میگردید .برای بیشتر افراد ،شکلپذیریِ خویشتن مقید به محلهایی بود
که در آن زندگی کرده و به تعامل با یکدیگر میپرداختند .معرفت آنان «معرفت محلی» بود که از
طریق تبادل شفاهی از نسلی به نسل دیگر سپرده و با ضرورتهای عملی زندگی سازگار میشد.
بر این اساس ،افقهای درک بیشتر افراد محدود به الگوهای تعامل رو در رو بود که اطالعات از
درون آن جریان مییافت (تامپسون.)522 :5326،
حقیقت آن است که افزایش توجه به مطالعه احساسات در دنیاهای مجازی موازی با افزایش
پیچیدگی و ارتباط فناوریهای آنالین پیش رفته است و منجر به توسعه نوعی توجه کلی به
جامعهشناسی احساسات شده است .ترکیب این دو حوزه مطالعاتی ،زمینه مناسبی برای مطالعه
احساسات در محیطهای آنالین ایجاد کرده که مبنای پژوهش ما را شکل میدهد .از سوی دیگر،
امروزه با گسترش فضای مجازی و امکانهای متعدد در شکلگیری انواع ارتباطات ،بالطبع آن
نوع «خودارتباطی عمیق» در میان تودههای انسانی در این بستر فراهم شده است .در این نوع از
خود ارتباطی نوین ،ساختارهای ارتباطی با شکل جدیدی از تعامل اجتماعی پیوند یافته و با
وجود فاصلههای مکانی و مرگ مرزهای جغرافیایی ،نوعی از خویشتن در این تعامالت شکل
یافته است .مطالعات روابط آنالین نشان میدهد که بسیاری از افراد ،محیطهای آنالین را به
صورت فضاهای اجتماعی «واقعی» با مشارکتکنندگان یا ساکنین «واقعی» قلمداد میکنند .تأکید
بر واقعیت درکشده از این فضاهای فرا اجتماعی به این دلیل ضرورت دارد که افراد ،دیگران را
به صورت آنالین درک میکنند و نوعی رابطه خاص میان آنها شکل میگیرد.
این مسأله یعنی وابستگی و کشش عمیق رسانهای و مجازی در واقع ،نوعی تعامل فرا
اجتماعی است که در حوزه خارج از کنشهای زندگی عینی اجتماعی به وقوع میپیوندد و
 .5دکتری جامعه شناسی و مدرس دانشگاه صدا و سیما

  091پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

نوعی احساس لذت درونی همراه با ارتباط نزدیک و خودمانی بین شخصیتهای رسانهای و
مخاطبان است .این اصطالح که توسط هورتون و وهل به کار گرفته شده است ،برای توصیف
پدیده جایگزینی هم صحبت انسانی با یک شخصیت یا چهره محبوب انسانی میباشد .در هر
حال ،تعامل با شخصیتهای رسانهای را میتوان در برخی شرایط مطبوع تفسیر نمود با اینکه
میتوان آن را نتیجه جبری فقدان تماسهای اجتماعی واقعی دانست (مک کوایل.)552 :5326 ،
این تعامل جدید با برخورداری از جذابیتهای روابط آنالین ،اما به گونهای با همدلی و با
چاشنی احساسات مجازی جلوهای از صمیمیت دور و وابستگی مجازی درونی را برای آنها به
همراه داشته است .این شکل جدید یعنی تعامل فرا اجتماعی ،در شدیدترین نوع صمیمیت خود
میتواند باعث وابستگی به شخصیتها و کاراکترهای رسانهای و مجازی شود .شکلگیری
احساسات مجازی متأثر از این نوع صمیمیت رسانهای سبب میشود ،کاربران به لحاظ عاطفی
با دیگران دوردست ،ارتباط عاطفی برقرار نمایند و باعث نمودی از تملک عاطفی گردد به گونه-
ای که زیست واقعی آنها را با مشکل مواجه نماید و کنشگریهای زندگی روزمره فرد ،تحت
تأثیر این تملک عاطفی به شیوهای سامان یابد که عمالً امکان تداوم طبیعی سایر کنشگریها از
آنها سلب شود .در واقع تملک عاطفی ،حاوی معانی ضمنی برای آینده و گذشته فردی است که
تحت تأثیر آن قرار گرفته و این توانایی را دارد که کنشهای فرد را در آینده تغییر دهد ،بدین
معنا که تحت تأثیر آن ،فرد از حالت عادی خارج شود و کامالً تحت انقیاد امیال خود قرار گیرد
(بلومر .)32 :5333 ،بر همین اساس ،احساسات مجازی شکل یافته در پرتو این دسته از
تعامالت فرا اجتماعی و تملکهای عاطفی ،میتوانند بنیانهای کنشگریهای سطوح خرد و
کالن و عامل یت و ساختار را تحت تأثیر قرار دهد و نظم اجتماعی را با اختالل همراه نماید .به
ویژه زمانی که سرخوردگی و سرکوب احساسی ناشی از این شکل از تعامالت فرااجتماعی در
فضای سایبر برای افراد حاصل شود ،حتی قدرت آن را نیز دارد که به جنبشهای درونی و
دگرگونیهای عظیم اجتماعی منجر گردد.
بر همین اساس این مقاله با چنین رویکردی به دنبال دستیابی به چگونگی تجربه احساسات
مجازی و تعامالت فرا اجتماعی در فضای سایبر از سوی کاربران میباشد .برای دستیابی به
چنین هدفی با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری ،تجربه زیسته کاربران فضای سایبر را
مورد بررسی قرار دادیم.
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نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکلگیری تعامالت فرا اجتماعی کاربران ،طی یک فرایند
تعامل احساسی و همراه با احساسی شدن شدید شکل گرفته است .در طول این فرایند،
«انرژیهای احساسی» کاربران غلیان کرده و نوعی «همذات پنداری» و به تبع آن «صمیمیت
پنهان» در کاربران تجربه شده است .بر همین اساس «درگیری احساسی» و سپس «غرقشدگی
احساسی» شکل گرفته که به دلیل خطیبودن این نوع از تعامل« ،پسزنی یک جانبه عاطفی» و
نهایتاً «سرکوب احساس صمیمت از راه دور» در کاربران تجربه شده است.
واژگان کلیدی :رسانه ،فضای سایبر ،احساسات مجازی ،تعامالت فرا اجتماعی
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بررسی جامعهشناختی نگرش جوانان به ازدواج با تأکید بر مفهوم عشق
سیال
محمد اسماعیل ریاحی ،5رویا قنبری
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براساس گزارشات مرکز آمار ایران ،طی چند دهه گذشته به طور یکنواختی میانگین سن ازدواج
در ایران در مردان و زنان افزایش یافته است؛ به گونهای که این رقم طی سالهای 5332-5332
با رشدی حدود  52درصد ،در مردان از  53/2به  55/2سال و در زنان از  53/3به  53سال
رسیده است .همچنین ،یافتههای پژوهشی نشان میدهند که تمایل جوانان به ازدواج رسمی رو
به کاهش بوده و در مقابل گرایش به جایگزینهای جدید ازدواج (نظیر هم بالینی) در حال
افزایش می باشد .با قطعی دانستن سهم عوامل ساختاری و عینی در بروز این مسأله اجتماعی،
شناسایی میزان اثرگذاری عوامل ذهنی (در سطح عاملیت اجتماعی) بر این روند کاهشی،
ضرورت مییابد.
پژوهش حاضر ضمن بررسی نوع نگرش جوانان نسبت به ازدواج به عنوان یکی از مهمترین
عوامل ذهنی ،به دنبال شناسایی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر این نگرش میباشد .اکثر مطالعات
داخلی عمدتاً به بررسی موانع اقتصادی -اجتماعی ازدواج در بین جوانان پرداخته و توجه اندکی
به اثرات عوامل ارزشی و نگرشی بر این پدیده داشتهاند .با عنایت به این خالء پژوهشی ،در این
پژوهش از نظریههای «رابطه ناب» آنتونی گیدنز و «عشق سیال» زیگموند باومن به عنوان
چارچوب نظری تحقیق استفاده گردید تا تأثیر برخی عوامل اجتماعی (نظیر مصرفگرایی،
اعتماد اجتماعی ،استفاده از فناوریهای ارتباطی جدید و گرایش به عشق سیال) بر نوع نگرش
جوانان به ازدواج مورد سنجش قرار گیرد.
این پژوهش با روش پیمایش انجام شده و برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه خوداجرا
استفاده شده است .مقیاسهای الزم برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق ،بر مبنای
چارچوب نظری تحقیق ساخته شد .جامعه آماری تحقیق ،تمامی دانشجویان دانشگاه مازندران

 .5دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
 .5دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
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در سال تحصیلی ( 5332برابر با  53252نفر) بودهاند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
طبقهبندی شده متناسب با حجم ،تعداد  266نفر از آنان به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب
شدند .دادههای گردآوری شده از طریق نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
توزیع آماری نمونه تحقیق نشان میدهد که دو سوم از پاسخگویان را دانشجویان دختر
تشکیل دادهاند .میانگین سنی جوانان مورد بررسی برابر با  55/2سال میباشد 56 .درصد از آنان
در مناطق شهری سکونت داشته و دو سوم از این جوانان در خانوادههایی با بعد خانوار متوسط
( 2-3نفره) زندگی میکردند.
بر اساس نتایج توصیفی تحقیق ،میزان فردگرایی ،میزان مصرفگرایی و میزان گرایش به
عشق سیال به طور مشابهی در میان حدود دو سوم از جوانان ،در حد متوسط و زیاد گزارش
شده است .همچنین میزان اعتماد اجتماعی در بین حدود  22درصد در حد متوسط و کم و میزان
مصرف فناوریهای ارتباطی جدید در بین  25درصد از آنان در حد متوسط و زیاد گزارش شده
است .از سوی دیگر ،توزیع نوع نگرش نسبت به ازدواج نشان میدهد که تنها  55/2درصد از
جوانان نگرش مثبت به ازدواج داشتهاند در حالی که  32/2درصد از آنان دارای نگرش منفی
بودهاند و مابقی ( 25درصد) ،نگرشی بینابین داشتهاند.
نتایج آزمونهای تفاوت میانگین نشان میدهد که میانگین نگرش مثبت نسبت به ازدواج در
بین دختران ،دانشجویان رشتههای علوم انسانی ،دانشجویانی با معدل تحصیلی باالتر و ساکنین
خانوادههای پرجمعیتتر ،نسبت به سایر دانشجویان به طور معناداری باالتر بوده است.
در نهایت ،نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که  52/2درصد از نوسانات در
نگرش مثبت نسبت به ازدواج به ترتیب توسط شش متغیرمستقل تحقیق یعنی میزان اعتماد
اجتماعی (مقدار بتای  ،)6/532میزان مصرفگرایی ( ،)-6/532میزان فردگرایی ( ،)-6/525میزان
استفاده از فناوریهای ارتباطی جدید ( ،)6/523میزان گرایش به عشق سیال ( )-6/535و
جنسیت ( )6/556قابل پیشبینی و تبیین میباشد .بدین ترتیب ،میزان اعتماد اجتماعی بیشترین
تأثیر افزاینده و میزان مصرفگرایی ،بیشترین تأثیر کاهنده را بر نگرش مثبت جوانان دانشجو به
ازدواج داشتهاند.
همچنین یافتهها نشان میدهند که گرایش بیشتر به عشق سیال ،موجب کاهش نگرش مثبت
به ازدواج بوده است .به عقیده باومن ،عشق سیال براساس لذت آنی شکل میگیرد و هر لحظه
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ممکن است که از بین برود .ناپایداری خارق العاده پیوندهای انسانی احساس ناامنی حاصل از
این ناپایداری ،شکنندگی این روابط و امیال متضاد ناشی از این احساس مبنی بر تحکیم پیوندها
و در عین حال ،سست نگهداشتن آنها ،از ویژگیهای جدید روابط در عصر حاضر است .در
چنین شرایطی ،زنان و مردان به شدت محتاج به ایجاد رابطه هستند ،اما در عین حال از آن
هراس دارند که این ارتباط برای همیشه باقی بماند و این ارتباط همیشگی ،آنها را مجبور به
تحمل فشارهایی کند که آزادی آنها را سلب کند .مدرنیته ،انسانیترین وخصوصیترین مقول
تاریخ بشری؛ یعنی عشق را به امری روزمره تبدیل کرده است و روابط انسانی ،خصلتی سیال و
شکننده پیدا کردهاند.
یافتههای پژوهش حاضر ضمن پشتیبانی از چارچوب نظری تحقیق ،بر توجه به اثرات
زیانبار کاهش اعتماد اجتماعی از یکسو و افزایش فردگرایی و مصرفگرایی از سوی دیگر بر
کاهش نگرش مثبت جوانان به ازدواج داللت دارند .فراهمآوردن زمینهها ،شرایط و ساز و
کارهای الزم به منظور افزایش و ترمیم اعتماد اجتماعی ،تعدیل و ساماندهی مصرفگرایی
افراطی و نیز ترویج روحیه پایبندی و تعهد به پیوندهای انسانی و اجتماعی میتواند گامهای
مهمی برای افزایش گرایش جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده محسوب گردد.
واژگان کلیدی :نگرش به ازدواج ،عشق سیال ،فردگرایی ،مصرفگرایی ،اعتماد اجتماعی
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پیوستار عدالت جنسیتی در ایران
محمدجواد زاهدی ،5پروین علیپور
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عدالت جنسیتی ،تعدیل عدالت اجتماعی در حوزه جنسیت است که بر اساس آن باید منابع و
امکانات بهصـورت غیرتبعیضآمیـز میـان زنـان و مـردان تقسـیم شـوند .عدالت جنسیتی ،مؤلفه
ای پراهمیت در گفتمان توسعه انسانی است که از لحاظ بایستگی با روند جهانی گذار به
دموکراسی قابل مقایسه بوده و با آن قرابت و پیوستگی بسیاری دارد .به سخن دیگر ،برابری
جنسیتی به عاملی اصلی در تعریف توسعه انسانی بدل شده و در حال تبدیل به عنصر اساسی
دموکراسی است .توسعه انسانی ،فرض را بر این میگذارد که توسعه بدون برابری جنسیتی ناممکن
است و هرگاه زنان از فرایند توسعه کنار گذاشته شوند ،توسعه ضعیف و نامتوازن خواهد بود .با
اقتباس از کبیر ( )5656میتوان گفت که عدالت جنسیتی در مفهوم توسعهای معادل «توانمندسازی
زنان» است .در این چارچوب ،عدالت جنسیتی ،توانمندسازی یا توانمندشدن زنان در ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی ،در حیطههای خانوادگی و میان فردی ،قانونی و سیاسی است که
برای هریک از این ابعاد ،مؤلفههایی جهت سنجش ارائه شده است .مؤلفههای مربوط به خردهنظام
اقتصادی عبارتند از :حضور در مشاغل دارای حقوق باال ،مدیریت عاملی زنان ،اعمال منافع
اقتصادی حضور ،زنان در سیاستگذاریهای کالن اقتصادی؛ در بعد اجتماعی ـ فرهنگی :باسوادی
زنان و دسترسی به امکانات گستردهتر تحصیلی ،وجهه رسانهای مثبت زنان ،نقشها و
مشارکتهای آنان ،در بعد سالمت :روندهای ملی در مورد مناسبات خانوادگی خاصه از منظر
روابط ناشی از زمان ازدواج ،از قبیل تعیین زمان ازدواج ،سیستمهای ایجادکننده دسترسی زنان به
وسایل پیشگیری از بارداری ،سقط جنین ایمن و خدمات بهداشتی تناسلی؛ در بعد قانونی :حمایت
قوانین از زنان ،دسترسی به منابع و حق انتخاب ،ترویج حقوق و قوانین ،استفاده از دستگاه قضایی
برای جبران خسارت خشونت ،حق طالق و در بعد سیاسی :نمایندگی زنان در واحدهای
حکومتی ،صاحب قدرت بودن به عنوان اتحاد رأیدهندگان و در نظرگرفتن منافع زنان در تصمیم-
 .5استاد جامعهشناسی دانشگاه پیام نور؛ m_zahedi@pnu.ac.ir
 .5دکتری جامعهشناسی ،پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ؛ palipoor@ut.ac.ir
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گیریهای سیاسی .از سنجههای اشارهشده میتوان برای عدالت جنسیتی ،نشانههای معنایی
(مدلولهای) :عدالت اقتصادی (ارتقای مشارکت اقتصادی زنان ،فرصتهای برابری اشتغال و
برابری درآمد برای کار یکسان)؛ عدالت آموزشی (دسترسی برابر آموزشی دختران و پسران)؛
عدالت حقوقی (حمایت قوانین از زنان ،رفع تبعیضات حقوقی علیه زنان ،حق انتخاب ،وضع
قوانین منع خشونت علیه زنان)؛ عدالت سیاسی (فرصتهای برابر زنان و مردان برای حضور در
عرصههای سیاسی) و عدالت بهداشتی (دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی) را استخراج کرد.
مقاله حاضر با توجه به این نکته مهم که چند و چون تبلور مقوله زنان و عدالت جنسیتی در نظام
برنامهریزی میتواند به برقراری عدالت جنسیتی و یا تداوم نابرابری جنسیتی در جامعه منجر شود،
با استفاده از تحلیل گفتمان شش برنامه توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی
ایران به بازنمایی عدالت جنسیتی در برنامههای توسعه میپردازد.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که عدالت جنسیتی در ایران شکل و ساختار یک پیوستار را به
خود گرفته است که از شمول عام عدالت آموزشی شروع شده و به شمول بسیار پایین عدالت
سیاسی ختم میشود .بدین صورت که خط سیر مشخصی از عدالت آموزشی بهمثابه مدلول
کممناقشه تا عدالت سیاسی بهمثابه مدلول پرمناقشه عدالت جنسیتی در برنامههای توسعه میتوان
ترسیم کرد .در نظام معنایی ابرگفتمان انقالب اسالمی «آموزش زنان» تاکنون به دلیل خصلت
کممناقشه بودن آن مورد توجه بیشتری بوده و از این رو عدالت آموزشی در همه سیاست-
گذاریهای توسعهای بعد از انقالب مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و از همینگونه است
عدالت بهداشتی در دوره مورد نظر .اما وضعیت در خصوص عدالت اقتصادی ،قدری متفاوت
است .عدالت اقتصادی در برنامههای سوم ،چهارم و ششم نمود پیدا کرده و در برنامههای دیگر
توسعه ،کمرنگ بوده است .عدالت حقوقی از مدلولهای تنازعبرانگیز است که صرفاً در برنامه
سوم و چهارم با برخی داللتهای ویژه ،رد پایی از آن میتوان یافت .مدلول پرمناقشهترِ عدالت
جنسیتی ،عدالت سیاسی به معنای دسترسی برابر با مردان برای تصاحب مناصب حکومتی است
که اگرچه در برنامه ششم ذیل عدالت سیاسی (هر چند با داللت ناکامل) مورد توجه قرار گرفته
ولی به لحاظ حضور بسیار کمرنگ زنان در مناصب حکومتی میتوان گفت که برای رسیدن به
آن ،راه بسیار دور و درازی باقی مانده است و باید گفت که با گذر یک قرن از سوژگی زنان و
چرخش های گفتمانی صورت گرفته در ساخت نظام معنایی جایگاه زنان در ساحت سیاسی
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کشور ،با توجه به مطالبات روزافزون زنان و بحثهای فراوان درگرفته در محافل و انجمنهای
روشنفکری و برآمدن برخی پادگفتمانهایی که با استراتژیهای ساختشکنانه مشخص
میشوند ،در عمل هنوز مقوله عدالت جنسیتی در ایران نتوانسته با تمام ابعاد و مؤلفههای الزمش
نهادینه شده و بهمثابه یک گفتمان رسمی مطرح شود .به همین دلیل است که عدالت جنسیتی در
نظام برنامهریزی کشور ،شکل و ساختار یک پیوستار را به خود گرفته و مدلولهای پرمناقشهاش
آنطور که باید و شاید به عرصه عملی و سیاستهای اجرایی کشور کشیده نشده است .از آنجا
که برنامههای توسعه از گفتمانهای جاری در عرصه سیاسی متأثر است تا زمانیکه عدالت
جنسیتی بهصورت گفتمان رسمی در نیاید ،تالش برای تحقق آن ،تالشی بیهوده خواهد بود و
شکی نیست که این امر ،مستلزم دگرگونیهای گفتمانی ـ ایدئولوژیک در خصوص جایگاه زنان
در اجتماع و سیاست است.
واژگان کلیدی :عدالت جنسیتی ،برنامههای توسعه ،توانمندسازی زنان ،جنسیت
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دیالکتیک بحران در نظام اجتماعی ایران
1

محمدجواد زاهدی  ،پروین علیپور

2

مسائل و آسیبهای اجتماعی در ایران بیداد میکند .در برخی زمینهها مثالً در مورد اعتیاد،
جنایت های خانوادگی ،فساد مالی و اداری ،خودکشی خصوصاً در بین جوانان و اخیراً کودکان و
نوجوانان ،انحرافات ،بیماریهای روحی و روانی و از همه مهمتر آشفتگیها و بیانضباطیهای
اخالقی موجب شده است که ایران ،موقعیت برتر در بین کشورهای جهان بهدست آورد و به
نسبت میزان جمعیت ،چگالی آسیبهای اجتماعی و تراکم مسائل اجتماعی در آن جزء
باالترینها در جهان باشد .انسداد سیاسی ،فراگیری مهارناپذیر فساد مالی و اداری ،عدم استقالل
قوا و درهم آمیختگی ماقبل مدرن و قرون وسطایی نهادها و فقدان شفافیت در همه عرصههای
نظام اجتماعی و اصرار مدیران بر سیاستگذاریهای نامتناسب با مصالح و منافع ملی از دیگر
جلوههای این بحران تشدیدشونده است.
بحران به معنای وجود مشکلی مهم و مسألهساز (پروبلماتیک) از سویی و فقدان مدیریت
مناسب و مورد نیاز برای حل آن از سوی دیگر است .براین اساس ،بحران در نظام اجتماعی
مبین آن است که عرصههای متنوع نظام زندگی اجتماعی مشتمل بر قلمروهای اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی با مشکالت پیچیده و بغرنجی روبروست؛ اما در مقابل ،نظام
مدیریتی مناسب و درخوری برای حل و رفع آن مشکالت وجود ندارد .تأثیر متقابل و برهمکنش
میان شرایط مشکلآفرین و مسألهساز از سویی و ناکارآمدیهای مدیریتی از سوی دیگر وضعیتی
را پدید میآورد که به نظر میرسد که مناسبترین روش برای تبیین و تحلیل آن ،اتخاذ
رویکردی دیالکتیکی است .به سخن دیگر ،از سویی این واقعیت که مدیریت ناکارآمد تا چه
اندازه در پیدایش و زایش مشکالت مؤثر است و از سوی دیگر این نکته که پیچیدهبودن
مشکالت و مسألهساز بودن آنها در شرایطی که اراده جمعی یکپارچه شده و مؤثری برای
پایهریزی و ساماندهی مدیریتی کارآمد برای مقابله با مشکالت وجود ندارد ،سلسلهای از روابط

 .5استاد جامعهشناسی دانشگاه پیام نور؛ m_zahedi@pnu.ac.ir
 .5دکتری جامعهشناسی ،پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران؛ palipoor@ut.ac.ir
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علت و معلولی همزمان و جایگزین و متقابل را به وجود میآورد که میتوان آن را «دیالکتیک
بحران» خواند .به این معنی که از سویی مدیریت ناکارآمد بهطور پیوسته و نو به نو مشکالت و
مسائل جدیدی در عرصههای چهارگانه نظام اجتماعی به وجود میآورد و از سوی دیگر،
حضور این مشکالت خود وضعیتی را پدید میآورند که مانع از شکلگیری اراده جمعی برای
ساماندهی به نظام مدیریت جامعه و مطالبه مؤثر برای جایگزینسازی آن با مدیریتی روزآمد
می شوند که با الزامات زمانی و جهانی سازگار باشد و ضمناً به شکلی آشتیجویانه و
مسالمتآمیز قابل اجرا باشد .نتیجه این برهمکنش دیالکتیکی منفی آن است که همه آنچه هست،
در حالت عادی و بهرغم تغییرات کمی و تدریجی به قوت خود باقی میماند و خرابی وضعیت
و بدخیمی آسیبها تشدید میگردد بی آنکه آبادانی و بهبودی درکار باشد.
«دیالکتیک بحران» در چنین شرایطی مبین تأثیر متقابل و برهمکنش تشدیدشونده دو حیطه
منفی و دو ساختار معیوب و منفی ضد توسعهای بر یکدیگر در راستای ایجاد وضعیتی دائماً
بدترشونده در عرصههای بههم پیوسته و مکمل نظام اجتماعی یعنی نهادها و سازمانها و
کارگزاریهای اقتصادی ،سیاسی ،جامعهای و فرهنگی است .به بیان ساده« ،دیالکتیک بحران» این
واقعیت مهم را بازگو میکند که مدیریت ناکارآمد و نامناسب «مشکالت مسألهساز» میآفریند و
جامعهای که تسلیم مدیریت ناسالم و آسیبزده میشود در ناکارآمدسازی خرده نظامهای
آسیبدیده نظام اجتماعی ،خاصه نظام هدفجویی نقشی تعیینکننده ایفا میکند .تردیدی نیست
که در این میانه همه مشکل را نمیتوان صرفاً به رابطه میان کنشگران اجتماعی (جامعه و
خردهنظام جامعهای) و کنشگران سیاسی (حکومت و خردهنظام سیاسی) احاله کرد .اتخاذ
رویکرد دیالکتیکی در تبیین این رابطه ،مستلزم آن است که نقش عوامل ریشهایتر از قبیل نظام
شخصیتی و اخالق و رفتارهای فردی و همچنین ارزشها و سلیقهها و انگیزشهای فردی
برآمده از فرایند اجتماعیشدن که در ترمینولوژی بوردیویی با اصطالح ابیتوس از آن یاد میشود،
در کنار مختصات ساختاری و تاریخی میدانهای عمل اجتماعی در فرایند تبیین ،بررسی شده و
همچنین حلقه های واسطی که ارتباط میان جامعه و حکومت را در شرایط موجود برقرار میکنند
و تأثیرپذیری آنها از هر دو سویه اصلی این برهمکنش منفی به قدر کفایت مورد توجه قرار
گرفته و در فهم دیالکتیکی این بحران رفتارسنجی شوند.
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پویایی آسیبها و دوام دمافزون بحران و ارتباط آن با شرایط اقتصادی جامعه ،در کنار فقدان
امکان پرسش از مدیران و فقدان مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خود در نظام
اجتماعی و تأثیرپذیری همه عرصههای زندگی اجتماعی از سیاستهای داخلی و خارجی،
ساختاری از تأثیرپذیری دیالکتیکی متقابل میان خردهنظامهای اقتصادی ،سیاسی ،جامعهای و
فرهنگی بهوجود آورده است که تضاد میان کنشگری نهادها و سازمانها و تعارض میان
کنشگران صاحب قدرت و بیقدرتان اجتماعی ،از مشخصههای بارز آن است .در این دیالکتیک،
بحرانزدگی اتحاد و وحدت ناشی از درک منافع ضدتوسعهای در میان خودیها و عمیقتر شدن
شکاف میان خودیها و غیرخودیها ،بحران را به درجات نگرانکنندهای از آشتیناپذیری
رسانده است .عمیقتر شدن و گستردهتر شدن پیوسته کشمکشهای خاموش و گویا و درگیری-
های آشکار و پنهان بیش از هر چیز بازگوی خصلت دیالکتیکی این بحران است .این وضعیت
بیانگر آن است که تغییرات تدریجی ،توان کافی برای حل این بحرانها را نداشته و به جز
تغییرات کیفی و جهشی ،امید دیگری به رفع بحرانها که ناشی از تعامل ناسودمند و آسیبآفرین
و تعادل ناپایدار موجود است ،نمی رود.
در حال حاضر ،جامعه ایران جامعهای است آکنده از آسیبها و مسائل اجتماعی متنوع؛ از
قاچاق و فساد مالی گسترده ،فقر ،تنفروشی ،نابرابریهای اجتماعی و تولید و مصرف مواد
مخدر گرفته تا حضور کودکان کار در کوچه پس کوچهها و خیابانهای شهرها؛ از حاشیهنشینی
و طرد اجتماعی گرفته تا مهاجرت نخبگان و فرار مغزها و فرسایش شدید اعتماد اجتماعی و
فراوانی بیماریهای روحی و روانی و از همه مهمتر گستردگی بی امان بحرانهای اخالقی در
جامعه از رواج مال اندوزیهای ناسالم و رانتخواهی خواص گرفته تا ریاکاری و دروغگویی
که دامنهای فراگیر و همگانی پیدا کرده است .این مسائل و آسیبها همه بیانگر خصوصیت
بحرانزدگی جدی و نگرانکننده این جامعهاند .سردستیترین فهرستها از انواع آسیبها و
مسائل اجتماعی مبتالبه نظام اجتماعی کشور ،سیاههای هراسانگیز از بدخیمترین بحرانها در
روابط اجتماعی موجود در جامعه را بازگو میکند که نه فقط تنوع آن در مقایسه با بسیاری از
دیگر کشورهای جهان بیشتر است بلکه تراکم و فراوانی آن نیز در مقایسه با جوامع دیگر بسیار
نگرانکننده است.

بخش اول :چکیده مقالهها 111 

گو آنکه در بسیاری از کشورهای جهان هم این قبیل آسیبهای اجتماعی را کم و بیش می-
توان دید ،اما گستردگی این آسیبها و ضریب باالی ابتالی به آن و نیز فراگیری آن در بین برخی
گروههای سنی و شغلی ،وضعیت بسیار نگران کنندهای را پدید آورده است .در مقاله حاضر که به
شرح عمدتاً کیفی و دیالکتیکی بحران نظام اجتماعی در کشور اختصاص دارد ،کوشش شده است
که ضمن تشریح عوامل تضادآفرین ناشی از فقدان وفاق اجتماعی ،که عمدتاً پیامد تضعیف
پیگیرانه و هدفمند «طبقه متوسط» در دهههای اخیر است ،وضعیت مخاطرهآمیزی که ناشی از
حرکت شتابان به سوی آشفتگی و بیسازمانی اجتماعی است در همه عرصههای اصلی ساختاری
و نهادی ،خود نتیجه آشتیناپذیر شدن تضادها تلقی میشود ،مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :مسائل اجتماعی ،بحران ،نظام اجتماعی ،دیالکتیک ،بیسازمانی اجتماعی
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جوانان،تغییرات و هویت اجتماعی درایران؛
فراترکیب بیست ساله کلیه مقاالت علمی پژوهشی طی سالهای  9931تا
9911
محمدعلی زکی
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هویت ،پدیدهای زنده ،پویا و شامل بخشهای گوناگونی است که از عضویت فرد در گروههای
مختلف ناشی میشود ،به طوری که این هویتها قسمتی از هویت کلی فرد را تشکیل میدهند.
هویت اجتماعی ،بخش مهمی از هویت فرد است .هویت ،مجموعه نسبتاً منسجم و بادوامی از
شیوه های آگاهی ،احساس ،عمل و بودن است که امروزه درجوامع مدرن برای پاسخگویی به آن
پرسش بنیادی (من کیستم؟) درسطح اجتماع تمهید یافته است .هویت اگرچه موضوعی در
حوزه شناخت ،احساس و کنش انسان است ولی صرفاً مفهومی فردی و در سطح فرد نیست.
اکثر جامعهشناسان بر این واقعیت تأکید میکنند که احساس هویت به واسطه دیالکتیک بینفردی
و جامعه شکل میگیرد .آنان کموبیش میپذیرند که هویت معموالً در نگرشها و احساسات
افراد نمود مییابد ،ولی بستر شکلگیری آن ،زندگی جمعی است.
موضوع هویت با ورود به دنیای مدرن و سربرآوردن هویتهای تازه و خدشهدارشدن
هویتهای پیشین مورد توجه اندیشمندان حوزههای گوناگون قرارگرفت .ظهورپستمدرنیسم
که به شدت تکثرگرا ،چندپاره و نسبتگراست و جریان جهانیشدن و گذشتن از مرزهای
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،شتابگرفتن تغییرات رخداد انقالب الکترونیک و حرکت به سمت
جامعه اطالعاتی و شبکهای در عصرحاضر ،مزید بر علت شدند و هویت را بیش از پیش مورد
توجه قرار دادند.
هویت اجتماعی ،آن بخش از خودانگاره فرد است که از ادراک عضویت در یک گروه
اجتماعی مشتق میشود« .نظریه هویت اجتماعی» آنچنانکه نخستین بار توسط هنری تاجفل و
جان ترنر در دهههای هفتاد و هشتاد میالدی بیان شد ،مفهوم هویت اجتماعی را به مثابه شیوهای
 .5دانشیار جامعهشناسی دانشگاه امام حسین(ع)؛ mazaki42@yahoo.com
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برای تبیین رفتار میانگروهی معرفی کردند .سابقه دیدگاه هویت اجتماعی با بیش ازسه دهه
قدمت ،به آغاز دهه  5356باز میگردد .تاجفل و همکارانش درسال  ،5355نتایج تحقیقاتشان را
منتشر کردند .با این وجود ،نظریه هویت اجتماعی در نیمه دهه 5356شکل گرفت .براساس این
نظریه ،هویت دو وجه فردی و اجتماعی دارد .هویت فردی بر جنبههایی از خود ناظر است که
سبب تمایز فرد از دیگران میشود و خاص فرد است .در مقابل ،هویت اجتماعی بیانگر
تشابهات فردی است .در این بعد ،فرد خود را بر مبنای وابستگیهای گروهی یا طبقاتی تعریف
میکند .بنا بر نظریه تاجفل ،هویت اجتماعی به عنوان آگاهی فرد از تعلق به یک گروه اجتماعی
معین و ارزش و اهمیت عاطفی به این عضویت برای فرد ،مفهومسازی شده است ،در نتیجه بنا
بر تعلق افراد به گروههای متفاوت است که به یک هویت اجتماعی معرف وضعیت به
خصوصشان در جامعه ،دست مییابند .وی عضویت گروهی و به تبع آن ،هویت اجتماعی را
متشکل از سه عنصر میداند ،عنصر شناختی (آگاهی از اینکه فرد به یک گروه تعلق دارد) ،عنصر
ارزشی (فرضهایی درباره پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی) و عنصر احساسی
(احساسات به گروه و افرادی که رابطهای خاص با آن گروه دارند) ،بنابراین هویت اجتماعی از
دیدگاه تاجفل بخشی از برداشت فرد درباره خود است که از آگاهی او به عضویت در گروههای
اجتماعی سرچشمه میگیرد و اهمیت ارزشی و احساسی عضویت را نیز در بر میگیرد و با
اهمیت احساسی و ارزشی پیوسته با آن عضویت همراه است ،بنابراین ابعاد ارزشی ،احساسی و
شناختی در شکلگیری هرگونه هویت اجتماعی اساسی بوده و ضعف و قوت آنها نشانگر
ضعف و قوت هویت اجتماعی است.
هویت اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی جامعهشناسی از اهمیت خاصی برخوردار
است .هویت اجتماعی به مثابه پدیده اجتماعی تلقیشده و اصول پنجگانه جامعهشناختی تحلیل
دورکیمی آن عبارتنداز« :ماهیت و چیستی پدیده اجتماعی»« ،الگوهای اجتماعی پدیده اجتماعی»،
«همبستههای پدیده اجتماعی»« ،پیشایندهای پدیده اجتماعی» و «پسایندهای پدیده اجتماعی».
هویت اجتماعی انسانها در طول تاریخ ،همیشه در حال تغییر بوده است اما در دهههای اخیر،
سرعت تغییر آن به مراتب بیشتر شدهاست .در واقع ،سرعت شتابان تغییر در
هویت اجتماعی انسانها به گونهای است که آنها غالباً آن را مورد بازاندیشی و بازسازی قرار
میدهند .جامعه ایران به دلیل تغییرات و تحوالت اجتماعی و مسائل خاص دوران گذار از بعد
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ارزشهای فرهنگی و اجتماعی درگیر چالش میباشد .هویت اجتماعی یکی از مؤلفههای مهم
این تغییر و تحوالت دوران گذار است.
در دو دهه اخیر ،مسأله هویت اجتماعی به مثابه مؤلفه کلیدی جامعهشناسی مورد توجه
صاحبنظران ،اندیشمندان و پژوهشگران اجتماعی در ایران قرار گرفته است .شمار زیادی از
پایاننامهها ،مقاالت و طرحهای پژوهشی درباره آن انجام شده و متغیرهای گوناگونی به عنوان
عوامل مرتبط با هویت اجتماعی مورد بررسی قرارگرفتهاند .شمار زیاد تحقیقات انجامشده
درباره این موضوع ،زمینه را برای انجام فراترکیب فراهم میآورد تا بدینوسیله ترکیب و تلفیقی
مناسب از پژوهشهای انجامشده به دست آید و فهم جامعتر و دقیقتری از موضوع ،نظریات
تبیینکننده ،سنجههای آن و عوامل مهم و مؤثر در هویت اجتماعی جامعه ایرانی حاصل شود تا
بتوان به راهکارهای عملی برای بهبود سطح هویت اجتماعی دست یافت.
هدف اصلی پژوهش حاضر ،ارائه چارچوب و الگویی جامع و یکپارچه در خصوص هویت
اجتماعی در ایران خواهد بود .سوال اصلی پژوهش عبارت است از :با توجه به جهتگیری
جامعهشناختی مقاله ،از آنجا که هویت اجتماعی به منزله پدیده اجتماعی تلقی میشود ،ابعاد
گوناگون این پدیده در ایران چگونه بوده است و چگونه میتوان جنبههای جامعهشناختی این
پدیده را تبیین نمود؟
تحقیق حاضر از نوع «فراترکیب» خواهد بود .فراترکیب (متاسنتز) نوعی روش تحقیق کیفی
است که در آن ،تحقیقات کیفی درهم آمیختهشده و در نهایت ،تفسیری نو از مجموعه آنها پدید
میآید .مقایسه و یکپارچهسازی مطالعات پیشین و همچنین طراحی و ساخت مدل و الگوی
جامع در قالب روش فراترکیب امکانپذیر خواهد بود .این مطالعات ،درکانون توجه پژوهشگران
در ایران قرار گرفته و همچنان گسترش روزافزونی دارد .اطالعات تحقیق با استفاده از چهار
منبع اینترنتی پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( ،)sid.irپایگاه اطالعرسانی نشریات
علمی ایران ( ،)magiran.comپایگاه مجالت تخصصی نور ( ،)Noormags.irپرتال جامع علوم
انسانی ( )Ensani.irجمعآوری و نهایی شده است.
پژوهش براساس منابع چهارگانه مقاالت مجالت علمی ایران ،تعداد  565مقاله درخصوص
«هویت اجتماعی در ایران» را شناسایی و گزارش خواهد نمود .یافتههای تحقیق حاضر ،نشان از
روندی افزایشی و همچنین سریع و شتابان (خصوصاً در دهه دوم پژوهش) در تولید دانش و
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پژوهش هویت اجتماعی در ایران طی  56سال (سالهای  5353تا دیماه  )5333داشته است .به
طور متوسط هرسال  2مقاله درحوزه پژوهش ،مقاله منتشرشده است .اولین موج تحقیقات هویت
اجتماعی در ایران اختصاص به  2مقاله طی سالهای  5353تا  5323داشته است .در راستای
هدف و سوال اصلی ،پژوهش دریافت که مدل پیشنهادی هویت اجتماعی در ایران قابل طراحی،
شناسایی و طبقهبندی به تفکیک در چهار بخش به ترتیب فراوانی شامل پیشایندها (53درصد)،
پسایندها (52درصد) ،وضعیت (5درصد) و کلیات (5درصد) خواهد بود .پیشایندها به مجموعه
شرایط و عوامل مؤثر مختلف و متعدد در شکلگیری هویت اجتماعی توجه دارد .پسایندها به
مجموعه کارکردها ،اثرات و پیامدهای گوناگون و متفاوت هویت اجتماعی در سطوح خرد تا
کالن و همچنین ابعاد گوناگون فردی ،گروهی ،خانوادگی ،سازمانی ،اجتماعی ،آموزشی توجه
دارند .کلیات به مباحث عمومی نظری ،مفهومی و تاریخی هویت اجتماعی پرداخته است .منظور
از وضعیت ،مباحثی در خصوص چگونگی هویت اجتماعی بر حسب گروههای جنسیتی ،سنی،
آموزشی و سازمانی بوده است .نتایج پژوهش ،بازگوکننده آن بوده که 55پژوهش تحت عنوان
«بررسی عوامل مؤثر اجتماعی بر هویت اجتماعی در ایران» گزارش شدهاند .بیشترین فراوانی
عوامل مؤثر (53مقاله) بر هویت اجتماعی عبارتند از :سبک زندگی و شبکههای اجتماعی مجازی
(به طور مشترک هر کدام  2مقاله) ،اینترنت ( 3مقاله) ،جهانیشدن ،سرمایه فرهنگی و سرمایه
اجتماعی (به طور مشترک هرکدام  2مقاله) .نتایج تحقیق معرف آن بوده که تغییرات هویتی
اجتماعی در ایران ،ناشی از تغییرات سبک زندگی ،استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی،
اینترنت و جهانیشدن بوده است و عالوه بر آن افزایش سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی
موجبات افزایش هویت اجتماعی را فراهم نمودهاند .البته بخشی از مقاالت علمی پژوهشی
(52مقاله) نیز ،کارکردهای ششگانه هویت اجتماعی در حوزههای مختلف سازمانی ،خانوادگی،
آموزشی ،اجتماعی و مصرف رسانهای در ایران را مورد بررسی قرار دادهاند.
یکی از دلمشغولیهای پژوهش حاضر ،چالش در خصوص نحوه تعریف نظری و عملیاتی
و هم چنین شیوه سنجش هویت اجتماعی در مقاالت علمی مورد بررسی بوده است .استفاده از
روش «فراترکیب» تحقیق را قادر به «ارائه چارچوب و الگویی جامع و یکپارچه تبیین هویت
اجتماعی در ایران» متکی بر چهار بخش به ترتیب فراوانی شامل پیشایندها ،پسایندها ،وضعیت و
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کلیات نموده است .پژوهش به محققان پیشنهاد میدهد تا در آینده به تبیین بیشتر ابعاد گوناگون
اثرات و کارکردهای هویت اجتماعی در ایران پرداخته شود.
واژگان کلیدی :هویت اجتماعی ،ایران ،تغییرات اجتماعی ،مجالت علمی ،روش فراترکیب،
طراحی مدل
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تغییر انگهای زنانه در فضای عمومی جامعه؛
مطالعه موردی زنان شهر اراک
فاطمه زندی
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به نظر میرسد یکی از کنشهایی که قدمتی به درازای اجتماع نظامیافته انسانی دارد ،برچسب
زدن یا بهعبارتی انگزدن است .در واقع از زمانی که قواعد و ارزشها بر روابط متقابل انسانها
حاکم شد ،برچسبهای منفی برای نشاندادن افراد متخطی از قواعد و ارزشها و برچسبهای
مثبت برای نشان دادن افراد همنواتر با آنها شکل گرفت و زده شد .اهمیت بررسی انگ بر اساس
پژوهشهای انجامشده (فریزر و کوکران5323 ،؛ کاک5323 ،؛ هیس5332 ،؛ ژانگ5335 ،؛ آدامز
و همکاران5663 ،؛ سچاویکیوت و کنی5665 ،؛ تاپیا 5655 ،و  )...در این واقعیت انکارناپذیر
است که انگ ،چه در حیات فردی و چه در حیات اجتماعی ،تأثیر تعیینکنندهای بر رفتار و
شخصیت فرد دارد .نکتهای که در رابطه با پژوهشهای ذکرشده ،وجود دارد این است که در
اغلب این پژوهشها ،افراد به جهت خوردنِ انگِ خاص (بهعنوان امر حادثشده و پیشین) در
گروههای مختلف ،دستهبندی شدهاند و سپس مسائل آنها مورد بررسی قرار گرفته است (اغلب
نیز در مورد انگهای منفی بهطور مثال انگهای متوجه بیماران ایدزی و یا معتادان و یا
بزهکاران) .اما زاویه نگاه پژوهش حاضر به مسأله ،از بعد دیگری است .این پژوهش با نگاهی
بوردیویی به جامعه مینگرد ،یعنی نگاهی که تلقی جامعه به منزله مجموعهای از افراد یا
واحدهای ارگانیک یا سیستمهای اجتماعی را رد میکند و در عوض ،از حوزهها یا میدانهای
اجتماعی سخن میگوید .مطابق این دیدگاه ،افراد بر اساس نوع سرمایههایی که در اختیار دارند
و بهواسطه آنها وارد میدانهای خاص میشوند ،در معرض نوع خاصی از انگها قرار میگیرند.
میتوان پژوهشهای پیرامون پدیده انگ را از این منظر که در هر میدانی ،چه انگهای خاصی و
متأثر از چه شرایط و زمینه خاصی وجود دارد و زده میشود و همچنین اینکه افراد دارای
سرمایههای مشابه ،میتوانند در معرض چه انگهای مشابهی قرار گیرند ،بررسی کرد .در واقع،
پژوهش حاضر از این جهت با اغلب پژوهشهای دیگر ،پیرامون انگزنی متفاوت است که امر
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه الزهرا
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پیشین در آن ،گروهبندی افراد بر اساس خوردنِ انگِ خاص نیست؛ بلکه حضور افراد و تعلق
آنها به میدانی خاص با الگوهای رفتاری و ضوابط و مالکهای خاص و همچنین داشتن
سرمایههای خاص ،امر پیشین است و سپس بررسی میشود که در این میدان خاص چه انگ-
هایی وجود دارد و یا افراد دارای فالن سرمایه مشابه در معرضِ چه انگهای مشابهی قرار دارند.
با چنین نگاهی و با توجه به اینکه یکی از اصلیترین سرمایههایی که زنان در اختیار دارند،
سرمایه زنانگیشان میباشد ،بررسی حاضر ،حول این سواالت سامان یافته است که انگهای
میان زنان (به عنوان افراد دارای سرمایه مشترک زنانگی) کدامند؟ و چه تغییراتی در نوع این
انگها در حال شکلگرفتن است؟
نتایج حاصل از این بررسی کیفی که با استفاده از مصاحبه عمیق با  53نفر از دختران و زنان
ساکن شهر اراک و با بهرهگیری از تحلیل تماتیک انجام شده است ،سه مقوله اصلی را در دسته-
بندی انگهای میدان زنانه نشان داد که عبارتند از .5 :انگهای جنسی و فیزیولوژیکی که شامل
چهار زیر مقوله اصلی خیانت زنان متأهل ،روابط خارج از ازدواج ،روابط همجنسخواهانه و
ویژگیهای زایشی میباشند .5 .انگهای مرتبط با زنانگی ایدهآل که شامل دو زیر مقوله اصلی
عدم تعهد به زندگی به عنوان یک زن و زیادهروی و سختگیری در وظایف و توقعات می-
باشند .3 .انگهای قابلیتی که شامل دو زیر مقوله اصلی ناتوانپنداری فردی و ناتوانپنداری
اجتماعی میباشند.
بر اساس نتایج ،نکتهای که موجب پیچیدگی بحث انگهای زنانه میشود ،تغییرات ایجاد-
شده در این انگها و تعارضهای موجود در برخی از این تغییرات است .در واقع ،دو نوع تغییر
در انگهای زنانه را میتوان تشخیص داد:
 )5تغییراتی که در اثر تغییر شرایط اجتماعی– فرهنگی و اقتصادی و همچنین کنشهای
آگاهانه زنان برای مقاومت دربرابر جایگاه فرودستشان اتفاق افتاده و انگهایی همچون انگ-
های مربوط به زنانگی ایدهآل و یا انگهای زایشی و انگهای قابلیتی را بسیار کمرنگ کرده
است .در واقع ،در این نوع تغییرات ،تغییر رفتاری زنان ،ضدارزش محسوب نمیشود و ارزش-
های اجتماعی نیز در اثر تغییرات رفتاری زنان و همپای آنها تغییر کردهاند و به همین دلیل،
امروزه این انگها (یا در تمامی گروههای زنان و یا حداقل در برخی از آنها) ،انگ جدی
محسوب نمیشود و حتی بهکار بردنشان نیز جنبه مزاح دارد.
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 )5تغییراتی که در اثر تسلط سرمایهداری و فرهنگ مصرفی آن و همچنین در اثر رفتارهای
واکنشگونه زنان نسبت به الزاماتِ فرهنگی– اجتماعی دهههای قبل ،ایجاد شده و انگهای
جنسیای همچون انگ تعدد روابط غیر ازدواجی و یا رابطه برای پول را در گروههای سنی
جوانتر رایج کرده که در زنان نسل قبلتر مطرح نبودهاند .در این نوع تغییرات ،برخی از زنان
جوان که تغییر شرایط برایشان امکاناتی چون تحصیل ،اشتغال ،آزادی بیشتر در روابط و  ...را
فراهم کرده ،اقدام به رفتارهایی میکنند که در جامعه ،یک انگ و ضدارزش محسوب میشود،
در این مورد در واقع ارزشهای اجتماعی در اثر تغییرات رفتاری زنان و همپای آنها تغییر
نکردهاند و این بدان معناست که برخی تغییر رفتارها در میدان زنانه در تعارض با ارزشهای
اجتماعی هستند و در نتیجه بر آنها انگ زده میشود.
واژگان کلیدی :میدان زنانه ،انگ ،روابط غیرازدواجی ،زنانگی ایدهآل ،انگهای قابلیتی،
ارزشهای اجتماعی
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تحلیل جامعهشناختی شکل گیری و سیر تحول تاریخی بی خانمانی در ایران
الهه ساعتچی ،5بهار شفیعی ،5مهرداد توحیدی
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مسأله بیخانمانی و در ادبیات متعارف شهری ،کارتن خوابی که امروزه در شهرهای بزرگ ایران
خودنمایی میکند ،به یکی از آسیبهای اجتماعی مهم شهری تبدیل شده است که با آسیبهای
دیگر نظیر اعتیاد و زباله گردی پیوند خورده است و بنا بر استنباط گروهی از متفکران ،زاده
عملکرد نظام سرمایهداری و توسعه مدرنیته در جامعه ایرانی است .قابل ذکر است که در این
پژوهش ،بیخانمانی و بدمسکنی از آن جهت متناظر با یکدیگر مطمح نظر قرار گرفتهاند که
هردو ،مسکن انتخابی و ایده آل افراد نبوده است و شرایطی آنها را ناچار به گزینش این نوع از
زیست کرده است .همچنین همواره با آسیبهای اجتماعی و شرایط دشوار زندگی همراه است،
از این جهت تمرکز این پژوهش بر هرگونه نشانهای در اسناد از عدم وجود اسکان ثابت ،عرفی
و بهنجار در دورههای مختلف بوده است که در دورههایی ذیل بیخانمانی مطلق و در دورههایی
دیگر ذیل زیست بدمسکنی قرار میگرفته است ،چراکه بر مبنای مطالعه مستندات تاریخی ،این
دو پدیده در سیر تاریخ و اندیشه نویسندگان با توجه به شرایط ذهنی و نبود وحدت نظر در
مورد تعریف بیخانمانی ،در راستای یکدیگر مطرح شدهاند.
در پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش تحقیق کیفی نسبت به مطالعه و بررسی اکتشافی
سفرنامهها ،مستندات درباری و اسناد تاریخی بر مبنای مطالعات تطبیقی -تاریخی مبتنی بر روش
میل نسبت به صورتبندی نتایج و یافتهها اقدام شده است .سیر تحول این پدیده را در طی
تاریخ شهرنشینی ایران دنبال نموده و با تأکید بر تهران آغاز شده است و همچنین مستندات
پراکنده و موجود مربوط به پیش از دوران صفویه مربوط به زیست اجتماعی افراد مطالعه شده
است اما تمرکز این پژوهش بر حدفاصل دوران صفویه تا پایان دوران پهلوی است ،چرا که آثار
و اسناد باقی مانده از سیاحان ،شرق شناسان ،گزارشهای درباری و مستندات تاریخی ،نشانگر

 .5دانشجوی کارشناسی جامعهشناسی دانشگاه تهران؛ saatchi.elaheh@ut.ac.ir
 .5دانشجوی کارشناسی جامعهشناسی دانشگاه تهران؛ bahar.shafiei@ut.ac.ir
 .3دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران؛ mehrdad.tohidi@ut.ac.ir
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آن است که اولین نشانههای شکلگیری این مسأله اجتماعی را در ایران ،به صورت گسترده با
توجه به تحوالت جامعه شهری میتوان در قرن دهم شمسی و حکمرانی دولت صفوی یافت.
در ادامه سیر تاریخ ،قوانین و سیاستهای شهری دوران قاجار ،پهلوی و در نهایت روزگار
حاضر ،برنامههای شهری و توسعهای در جمهوری اسالمی ایران ،سبب شکلگیری فراز و فرود-
های متعدد در ابعاد کمی و همچنین کیفیت شکلگیری بیخانمانی در ایران شده است .این
مطالعه تاریخی نشانگر آن است که مطرح نبودن مشکالتی چون کمبود مسکن و همچنین
کاربردهای ثانوی اماکن عمومی نظیر کاروانسراها و قهوهخانهها در بازههای تاریخی به طور
نمونه،کاروانسراها یا مراکز دینی در دوران صفوی مانع از شکلگیری نوع خیابانی بیخانمانی
شهری در ایران شدهاند اما در دورههای بعدی ،بیسامانی ناشی از حذف یا بازنگری در کارکرد
آن مکانها سبب ایجاد محالت و پاتوقهای آسیب شده است .در ادامه ،این مسأله را میتوان
مرتبط با شکلگیری حصار اولیه تهران در دوران شاه طهماسب صفوی دانست که یکی از
اهداف مهم ایجاد آن ،برقراری نظم شهری جهت افزایش دقت در اخذ مالیات از مردم بوده
است .با شکل گیری حصار اولیه ،تهران به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم شد و با حذف
کاربردهای ثانویه سکونتگاهی در اماکن عمومی ،به نوعی بدمسکنی و بیمسکنی را برای
گروههایی چون اقلیتهای دینی و فقرا ایجاد کرده و به بیرون از شهر تهران انتقال داده است.
این حریمسازی همراه با افزایش جمعیت ،در دوره قاجار مسأله کمبود مسکن در شهر را به
وجود آورد و موجب شکلگیری انواع دیگری از بدمسکنی شهری شده است .با حذف حصار
صفوی و احداث حصار ثانوی ،محدوده بیرون حصار قبل نیز به درون شهر راه پیدا کرد و در
دوره ناصرالدین شاه به عنوان قسمت درونی آن تلقی شده است که این امر موجب شد تا
محالت آسیب یا محالت بیخانمانی پیشین مانند زیست کولیان و بیخانمانها در پشت
خندقها به درون شهر وارد شود .نظم و کنترل شدید زیست شهری در دوران قاجار نیز بیاثر بر
جنبههای مختلف این پدیده اجتماعی نبوده است .کنترل دائمی رفت و آمدهای شبانه افراد
توسط نظمیه ،نشانگر کنترل همهجانبه زندگی شهری و تالشی برای منسجم کردن و نظم بخشی
به آن است .از این رو افراد بی مسکن حاضر در شهر به ناچار به بیرون از حصار عزیمت
میکردند یا شب را با پرداخت اجاره در مکانهایی نظیر قهوهخانهها و یا محل کارشان
میگذراندند که در این دوره ،کارکرد جایگزین نقش کاروانسراهای صفوی یا دیرها و اماکن
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دینی جهت سکونت افراد بیبضاعت آن دوره را ایفا میکرده است .پس از تخریب حصار تهران
در دوره پهلوی اول و از بین رفتن دوگانه درون و بیرون ،بیخانمانی و بد مسکنی به طور کامل
وارد شهر شد و انواع دیگری چون زاغهنشینی وفور بیشتری پیدا میکنند و میتوان چنین بیان
کرد که حاشیه و شهر در یکدیگر ادغام میشود .با روی کار آمدن پهلوی دوم ،برنامهریزیهای
شهری به گونهای سازمان پیدا میکند که این دوگانه از تقسیمبندی بیرون و درون شهر به دوگانه
منطقههای شهری تبدیل شود و محالتی کامالً جداگانه به گروههایی که از نظر اقتصادی و
اجتماعی در سطح پایینتری قرار میگرفتند ،اختصاص پیدا کند؛ با این تفاوت بارز که دیگر
کاروانسراهای پیشین صفوی موجودیت ندارند و پایگاههای جدیدی مانند محالتی خاص نظیر
دروازه غار که مختصات بدمسکنی و بیمسکنی در آنها نمایان بوده است ،پاتوق این افراد
بیمسکن میشود .همچنین با رشد و توسعه زیست شهری در ایران در زمان پهلوی دوم بسیاری
از افراد و به خصوص روستاییان که به دلیل دگرگونی ساختهای اقتصادی و اجتماعی به
شهرنشینی گرایش پیدا کردهاند ،به سمت تهران مهاجرت نمودهاند .حاکمشدن نظام طبقاتی
جدید در این دوره نیز موجب آن شد که این افراد در مناطق حاشیه شهری ساکن شوند و به
تبع آن شکلی از بدمسکنی جدید از نوع شهری در اطراف تهران پدید آمد و چنین استنباط می-
گردد که مسأله بیمسکنی با ساخت و سازهای بیقاعده و اولیه تبدیل به بدمسکنی میگردد.
پس از انقالب اسالمی ایران ،دوگانه شهری تنظیم شده توسط حکومت پهلوی و تقسیمات
محلی پیشین از بین رفته و در نتیجه ،بیمسکنی در کلیت شهر تهران نمود و جلوه تازهای پیدا
کرده است و این فرایند تا سال  5325که قانون جلوگیری از توسعه حاشیهنشینی تصویب
میشود ،ادامه مییابد و پس از آن ،مجدداً بیخانمانی بر شکلهای پیشین بدمسکنی غلبه یافته و
حضور این گروه اجتماعی در سطح شهر تهران به طور پراکنده ،مشهود میگردد .در تحوالت
این دوران ،بازتعریف مکانهای عمومی برای زیست افراد بیخانمان به صورت گرمخانه و
سامانسرا به ادبیات شهری باز میگردد اما به دلیل عدم تناسب ظرفیت و همچنین سیاستهای
نظم شهری ،این کمبود به صورت اجاره حیاط و پشت بام و ساخت سرپناه در سایه المانهای
شهری نظیر پل ،بناهای متروکه تاریخی و بوستانهای شهری جلوهگر میشود.
کلمات کلیدی :کارتن خوابی ،بی خانمانی ،بدمسکنی ،طرد اجتماعی  ،برنامهریزی شهری ،نظم
شهری
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بررسی جامعه شناختی تغییرات ساختاری خانواده در ایران
محمد تقی سبزهای ،5اسداهلل نقدی

5

هدف این مقاله بررسی روند تحوالت ساختاری خانواده در ایران ،طی چهار دهه گذشته است.
از آن جا که به قول پارسنز خانواده ،سلول جامعه است و روند تغییرات در خانواده ،اساس
تغییرات در سایر ساختارها را تشکیل می دهد ،این مطالعه از اهمیت اساسی برخوردار است .در
این مقاله از روش اسنادی (کتابخانه ای) ،روند پژوهی و تحلیل ثانویه آمارها استفاده شده و
چارچوب تحلیل بر نظریههای جامعه شناسی خانواده استوار است.
در این تحقیق به سواالت زیر پاسخ داده میشود:
 ساختار خانواده ایرانی در چه ابعادی تحول یافته است؟ تحوالت ساختار خانواده در ایران را چگونه میتوان تبیین کرد؟از نظر این مقاله ،مهمترین تحوالت در خانواده ایرانی شامل موارد زیر هستند:
کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری کلی :بر اساس آمار مرکز ایران (جدول  )5نرخ
باروری در ایران در سه دهه  5332تا  5332باالست ،اما از سال  5332به این سو هم نرخ رشد
جمعیت و هم نرخ باروری در ایران به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
جدول  :9میزان نرخ رشد جمعیت و باروری کلی بین سال های  9221تا 9211
سال
شاخص
میزان رشد ساالنه جمعیت
()%
میزان نرخ باروری کلی به
ازای هر زن

9221

9241

9211

9231

9231

9231

9231

9211

9211

3/5

3/5

5/5

3/3

5/2

5/5

5/3

5 /3

5/3

5/3

5/5

3/3

5/5

5/3

5

5/3

5 /5

5/5

منبع :مرکز آمار ایران

 .5استادیار جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا؛

moh_sabzehei@yahoo.com

 .5دانشیار جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا؛ naghdi219@gmail.com
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کاهش نرخ جمعیت و کاهش باروری باعث شدهاند تا ایران از سال  5326به بعد جزء
کشورهای با باروری در سطح یا زیر سطح جایگزینی قرار گیرد .برای کاهش باروری در چند
دهه گذشته در ایران دالیلی وجود دارد :در گذشته در بافت فرهنگی ایران ارزش زن با مادر
بودن ارزیابی میشد و هرچه یک زن تعداد فرزندان بیشتری (به ویژه پسر) داشت ،از احترام
بیشتری برخوردار بود اما از چند دهه گذشته به این سو ،وضعیت اجتماعی زنان تغییر کرده
است .افزایش سطح تحصیالت زنان و مشارکت آنان در بازار کار ،موقعیت زنان در جامعه را تا
اندازهای بهبود بخشیده است.
سالمندی جمعیت :یکی دیگر از تغییرات ساختاری جمعیت در ایران پیری جمعیت و روند
رو به رشد آن است .بر اساس سرشماریهای کشور (جدول  ) 5درصد سالمندان کشور از سال
 5322تا  5332بیش از دو برابر شده است ،یعنی از  2/5درصد جمعیت در سال  5322به 3/5
درصد در سال  5332رسیده است و پیشبینی میشود سهم جمعیت سالمند به کل جمعیت تا
سال  5636به  52درصد و تا سال  5626به  36درصد افزایش یابد.
جدول  :3تعداد و درصد سالمندان به جمعیت کل کشور بین دهه های  11تا 11
سال

9211

9231

9231

9231

9211

تعداد سالمندان

5556352

532326

3352555

2555623

5226666

درصد سالمندان به کل جمعیت

2/5

2/2

3/3

5/3

3/5

منبع :مرکز آمار ایران

دو دلیل عمده برای افزایش سالمندی کشور وجود دارد :یکی ،کاهش زاد و ولد و دیگری،
کاهش مرگ و میرها یا افزایش به امید به زندگی در نتیجه بهبود خدمات بهداشت و درمانی در
ایران طی  26سال گذشته و به ویژه در سه دهه گذشته است.
کاهش خانواده گسترده :تغییر ساختاری دیگر در خانواده ،کاهش حجم و تعداد اعضای آن
است که بیشتر از سه دهه پیش شروع شده است و هنوز ادامه دارد .کاهش بُعد خانوار در ایران
از سال  5332تا  5356روند افزایشی داشته است ،به صورتی که از  2/2نفر در سال  5332به
 2/2نفر در سال  5356افزایش یافته است ،اما از سال  5356روند کاهشی شروع شده تا این که
در سال  5332به  3/2نفر کاهش یافته است.
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جدول  :2بُعد خانواده بین سال های  9221تا 9211
سال

9221

9241

9211

9231

9231

9231

9231

9231

9211

9211

بُعد خانوار

2/5

2/3

2

2/5

2/2

2/2

-

2

3/2

3/2

منبع :مرکز آمار ایران

در ایران چند سازوکار مهم به کاهش خانواده گسترده کمک کردهاند ،یکی ،نومکانی است،
دیگری ،افزایش سن ازدواج و سومی مجرد زیستی میباشد.
افزایش نسبت طالق به ازدواج :نشانه دیگر تغییر در ساختار خانواده ایرانی روند کاهش
میزان ازدواج و افزایش طالق است که در جدول زیر در قالب نسبت طالق به ازدواج آورده
شده است .بر اساس جدول  2در چهار دهه گذشته نسبت طالق به ازدواج در ایران از 56155
در سال  5322به  35155در سال  5335رسیده است ،که افزایش  3برابری را نشان میدهد.
چنانکه آمارها نشان میدهند در دهه اخیر میزان ازدواجها به شدت کاهش یافته و در مقابل
میزان طالق افزایش شتابانی داشته است.
جدول  :4نسبت طالق به ازدواج بین دهههای  9211تا 9213
سال

ازدواج

طالق

نسبت طالق به ازدواج

5322

532666

52666

56155

5332

326325

33666

3122

5352

253533

35255

513

5322

552653

33225

55152

5332

562553

525623

5215

5335

223235

552332

35155

منبع :مرکز آمار ایران

طالق ،رابطهای نزدیک با توسعه ،شهرنشینی ،طبقه و سواد دارد ،به صورتی که در مناطق
فقیر و با سطح توسعه یافتگی پایینتر نسبت طالق به ازدواج پایینتر از مناطق توسعه یافته
کشور است .برای مثال بر اساس آمار سازمان ثبت و احوال کشور استانهای سیستان و
بلوچستان ،ایالم ،کهکیلویه و بویراحمد و کردستان به ترتیب با  2درصد 56 ،درصد 52 ،درصد
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و  52درصد کمترین نسبت ازدواج به طالق و استانهای تهران ،البرز ،اصفهان و آذربایجان
شرقی به ترتیب با  23درصد 23 ،درصد 32 ،درصد و  36درصد بیشترین نسبت ازدواج به
طالق را دارند .همچنین آمار طالق در بین طبقه متوسط و تحصیل کرده بیشتر از سایر طبقات و
گروههای اجتماعی است.
تأخیر ازدواج :یکی از مسایل اساسی جامعه ایران ،افزایش سن ازدواج است که از ابعاد
مختلفی قابل بررسی است .در سالهای اخیر ازدواج جمعیت دختر و پسر در سنین ازدواج،
دستخوش تحوالتی شده است.
جدول  :1افزایش سن ازدواج بین دهههای  9241تا 9211
سال

9241

9211

9231

9231

9231

9231

9211

9211

مرد

52

52/5

53/2

52/2

52/3

53/5

53/5

55/2

زن

52/2

53/5

53/3

56/3

55/2

53/3

53/2

53

منبع :مرکز آمار ایران

بر اساس آمار جدول شماره  2سن ازدواج از دهه  22تا  32برای مردان کاهشی و از دهه 32
تا  32روند افزایشی داشته است و برای زنان از دهه  22تا  32به صورت مداوم افزایش داشته
است .درنتیجه ،سن ازدواج در همه ابعاد آن در پنج دهه گذشته رو به افزایش بوده است و
پیشبینی میشود این روند در آینده نیز ادامه یابد .تأخیر سن ازدواج در ایران با شهرنشینی،
افزایش سواد و تحصیالت رابطه دارند.
واژگان کلیدی :تحوالت خانواده ،خانواده گسترده ،تأخیر ازدواج ،پیری جمعیت ،سواد ،شهرنشینی
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نگاهی به تحوالت و دگردیسیهای نسلی «زنان» روستای طالبآباد از منظر
فرهنگی
نرگس سوری

5

جامعه ایران از دوره قاجار و با شتاب بیشتری در دوره پهلوی فرایند مدرنیزاسیون را سپری
کرده است .از این جهت جامعه پساقاجار با جامعه پیشاقاجار تفاوتهای جدی در زمینه نظام
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی دارد .در دوره پهلوی اول ،رضاشاه تحت تأثیر الگوی
ترکیه ،توسعه از باال به پایین اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را مبنای سیاستهای خود قرار داد.
ایجاد نظام آموزشی یکپارچه ،تغییر در پوشش سنتی ،ایجاد شرکتهای تولیدی ،بازسازی
شهرها ،انسجام بخشیدن به وزارتخانهها ،تدوین یک تقویم عرفی و تشکیل یک قشون نظامی
منظم به واسطه اجباری کردن سربازی اقداماتی بودند که توسعه زودرس جامعه ایران هدف
اصلی آن بود .چنانچه سیاستهای توسعه دولت پهلوی اول مورد تحلیل قرار گیرد مشخص
میشود ،دولت تحت تأثیر ایدئولوژی شبه مدرنیسم ،جامعه روستایی را به نفع جامعه شهری و
صنعتی شدن مورد استثمار قرار میدهد به نحوی که در بودجههای تخصیص یافته ،کمترین
میزان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است .نتیجه آنکه سرمایهگذاریهای دولتی با تمرکز بر
بخش صنایع و خدمات ،جامعه روستایی را در موقعیت فرودست تثبیت کرد و آن را از
مشارکت در فرایند توسعه بیرون نهاد .این مسأله توسعه نامتوازن و دوپارگی جامعه را به دنبال
آورد و فقر اکثریت جمعیت روستایی در برابر برخورداری اقلیت کالنشهرها را موجب شد که
به تبع ایجاد تغییراتی در زیست روستایی را به دنبال آورد.
الگوی مدرنیزاسیون غربی در دوره پهلوی دوم با برنامههای عمران ششگانه ،انقالب سفید
و سرمایهگذاری در بخش صنعت ادامه پیدا کرد .دولت در برنامههایِ توسعه خود از سیاستها
و مشی «مکتب اکال» تأثیر می گرفت و بیش از هر چیز بر وجه توسعه اقتصادی با رویکرد از باال
به پایین تمرکز داشت .چنانچه این امر در برنامههای عمران و کشاورزی که در روستاها طی
سال ( )5355-5323به اجرا درآمد ،بازنمود یافت .انقالب سفید  5325شامل شش اصل از جمله
 . 5دانشجوی دکتری توسعه اجتماعی-روستایی دانشگاه تهران؛ sourinarges@ut.ac.ir
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اصالحات ارضی و اعطای حق رأی و وکالت به زنان بود و حرکت در جهت نوسازی با الگوی
توسعه غربی ،مبنای آن را تشکیل میداد .برنامه اصالحات ارضی که طی سه مرحله از سال
 5325تا  5325به اجرا درآمد سعی داشت با تقسیم اراضی میان دهقانان صاحب نسق و اقداماتی
چون ایجاد شرکتهای زراعی بزرگ و «کشت و صنعت» راه را برای مدرنیسم از باال به پایین
هموار کند .این تغییرات اجتماعی -اقتصادی که با اعمال برنامههای توسعه و نوسازی پدید آمد
زیست روستایی و شهری را متحول کرد .از جمله اینکه به دلیل برخی ناکارآمدیهایی که
برنامههای توسعه در روستایی به دنبال داشتند در دهه  5326مهاجرت از روستا به شهر افزایش
فزاینده ای یافت که ساختار روستا و به تبع ساختار شهر را به لحاظ ترکیب جمعیتی ،مسائل
فرهنگی و اجتماعی دگرگون کرد.
این تحوالت در دوره بعد از انقالب با برنامههای توسعه و نیز اصالحات ارضی ادامه پیدا
میکند و زیست جامعه ایران را تحت تأثیر خود قرار داد .جامعه شهری و روستایی ایران از این
تحوالت کالن تأثیر پذیرفتهاند به نحوی که شاهد نوعی تغییر سبک زندگی هستیم .شهری شدن
یکی از فرایندهایی است که جامعه به تبع مدرنیزاسیون و توسعه طی این سالها تجربه کرده
است؛ به نحوی که طبق آخرین سرشماری  52درصد جمعیت ایران در شهرها و تنها  53درصد
در روستاها زندگی میکنند .در حالی که این نسبت در دورهی انقالب معکوس بود بدین معنا که
بیشتر جمعیت ایران در روستاها ساکن بودند .فرایند مهاجرت یکی دیگر از عللی است که بافت
شهری و روستایی را تحت تأثیر خود قرار داده است .با شتاب گرفتن فرایند نوسازی از دوره
بعد از انقالب مهاجرت از روستا به شهر افزایش پیدا میکند .این امر ساختار فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی جامعه روستایی و شهری را دچار تحول و دگرگونی کرد .این دگرگونیهایی که در
سطح کالن و ساختاری رخ داده است سطح خرد و زیست روزمره مردم در روستاها و شهرها را
نیز تحت تأثیر قرار داده است .چنانچه در صدد باشیم این دگرگونیها را در سطح خرد رصد و
ارزیابی کنیم میتوان تغییرات نسلی را مورد بررسی قرار داد.
در نوشتار حاضر به منظور بررسی تأثیری که زیست فرهنگی مردم روستایی از تحوالت
اجتماعی -اقتصادی در یک سده اخیر پذیرفته ،این تحوالت به صورت مشخص ،بین سه نسل
از زنان «روستای طالبآباد» مورد مطالعه قرار گرفته است .طالبآباد یکی از روستاهای حوالی
شهر تهران است که در نزدیکی شهر ری واقع گردیده است .با توجه به نزدیکی این روستا به
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یکی از کالنشهرهای ایران که مظاهر مدرنیته بیش از هر جای دیگری در آنجا ظهور و بروز پیدا
کرده است می توان تأثیر این امر را با وضوح بیشتری در روستای مذکور مورد مطالعه قرار داد.
بدین منظور با تعیین محورهای محدود و مشخصی ،مصاحبههای ساختارنیافتهای از سه نسل
زنان طالب آباد گرفته شده است .با توجه به اینکه نگارنده مدت محدودی در روستا رفت و آمد
داشته طبیعتاً این امکان وجود نداشت که دگرگونیهای نسلی را در سطح گسترده مورد مطالعه
قرار دهد .از این جهت به منظور تدقیق یافتهها و دادههای پژوهش بررسی این مسأله به صورت
مشخص در میان «قشر زنان» مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این پژوهش به منظور بررسی تغییرات نسلی زنان در حیطه فرهنگی  3مصاحبه انجام
گرفته است .مسأله و پرسشی که نگارنده در این پژوهش سعی داشته تا بدان پاسخ دهد این
است که آیا زیستِ فرهنگیِ زنان طالبآباد در بین سه نسل تغییر کرده و این تغییر به چه
صورتی و در چه زمینههایی بوده است؟ این تغییرات با تکیه بر رویکرد نظری دورکیم مورد
تحلیل قرار خواهد گرفت.
با توجه به سیر دگرگونیهایی که بین قشر زنان در روستای طالبآباد بررسی شد ،میتوان
گفت در نسل اول و دوم زنان طالبآبادی سیطره وجدان جمعی -که بازنمودی از زیستن در
اجتماعی تمایزنیافه و به تعبیری جامعه مکانیکی است -به مراتب قویتر از نسل سوم است .این
امر خود را در تابو بودن طالق ،پایبندی شدید به مناسک دینی جمعی-فردی دینی ،مرکزیت
داشتن گیس سفید و ریش سفید در ساماندهی زندگی ،استحاله زنان در کلیتی تحت عنوان نظام
خانواده پدرساالر نشان میدهد .این در حالی است که در زنان نسل سوم ،سیطره وجدان جمعی
تا حدی تضعیف شده است که این امر خود را در عادی شدن طالق ،شکسته شدن قبح آن،
تغییر در الگوی همسرگزینی ،تضعیف وجدان دینی ،از دست رفتن مرجعیت اجتماعی ریش
سفید و گیس سفید نمایان میکند .این تغییراتِ خرد در زیست فرهنگی زنان طالب آباد تجسمی
از تغییراتِ کالن در ساخت اجتماعی ایران است؛ بدین معنا که به تناسب تحوالت اجتماعی-
اقتصادی صور ت گرفته در جامعه روستایی نوعی تغییر از بافت جامعه مکانیکی به جامعه
ارگانیکی انجام گرفته که تغییر سبک زندگی زنان نسل سوم نسبت به نسل اول و دوم را به دنبال
داشته که مهمترین مشخصه آن ،تضعیف وجدان جمعی در نسل سوم است .فرایند توسعه و
مدرنیزاسیون سبک زندگی روست ایی را در بین زنان تغییر داده و این امر به صورت مشخص در
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نحوه گذراندن اوقات فراغت تجسم پیدا کرده است .چنانچه الگوهای دینداری و یا سوگواری
را نیز متحول ساخته است اما باید به مسألهای توجه داشت ،اگرچه میتوان از نوعی دگردیسی
فرهنگی و تغییر سبک زندگی در قشر زنان روستای طالبآباد سخن به میان آورد اما این تغییر
بطئی و کند است .بر اساس تحلیل دادهها در برخی از محورها نسل اول و دوم با هم شباهت
دارند و از نسل سوم به بعد است که تمایزها و تفاوتها آشکار میگردد .این نشان میدهد
فرایند مدرنیزاسیون نتوانسته است یکباره ساختار فرهنگی روستاها را تغییر دهد بلکه حداقل تا
فاصله دو نسل این تغییرات به تعویق افتاده است.
واژگان کلیدی :تغییر نسلی زنان ،تحوالت فرهنگی ،جامعه ارگانیک و مکانیک ،مدرنیزاسیون،
جامعه پدرساالر
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عدالت جنسیتی و پایداری اجتماعی؛ ارائه چارچوب مفهومی و نظری
فریبا سیدان

5

نیاز به ارزیابی نظری گفتمان پایداری اجتماعی از منظر عدالت جنسیتی در دهه اخیر به سرعت
رشد کرده است .از این رو این مقاله با روشی تحلیلی -تفسیری به بررسی ،ارائه و نقد مهمترین
مفاهیم و مفروضات نظری پیرامون رابطه پایداری اجتماعی و عدالت جنسیتی میپردازد .پایداری
اجتماعی یک فرایند کیفی چندوجهی است که نادیدهگرفتن برخی از ابعاد آن به منزله مخدوش
کردن تصویر واقعی آن است .دراین زمینه ،درک پایداری اجتماعی فارغ از ارتباطات و تأثیرات
آن بـر حـوزه عدالـت جنسیتی که بر عالیق ،ترجیحات و نیازهای متفاوت زنان و مردان تأکید
داشته و نیاز به بازتوزیع قدرت و منابع را اساسی میداند ،میسر نیست.
شواهد فزایندهای ازهمافزایی بین عدالت جنسیتی ،ازیک سو و پایداری اجتماعی از سوی
دیگر وجود دارد .عدالت جنسیتی به تحقق فضیلت کرامت ،حقوق ،شأن و عاملیتبخشی و
قابلیتهای گروههای مختلف زنان و توانمندسازی آنان یاری میرساند .نیاز اصلی جهانی
عادالنه و پایدار ،تحقق حقوق بشر ،عزت و تواناییهای گروههای مختلف زنان است .درحالیکه
این پدیده ،واجد ضرورتی اخالقی است ،فیذاته ارزشمند است و اهمیت ذاتی آن بهویژه در
غنابخشیدن به زندگی زنان است .این پدیده با توانمندیهای اساسی زنان گره خورده و نقش
ابزاری مهمی در فرایند پایدارای اجتماعی ایفا مینماید .تأمین حقوق مدنی زنان ،نقشی سازنده
در خلق ارزشها و معیارهای اساسی مدنظر زنان و همچنین به اندیشه درآوردن نیازها و فهم و
درک آنها دارد و کنارگذاشتن یا به تعویقافتادن آنها خود ،خدشه واردکردن به نقش ابزاری آن
در فرایند پایداری اجتماعی است .همچنین همزیسـتی عدالـت جنسیتی و تفکـر در مـورد
جامعـهای پایدار بیـش از هـر چیـز ،ناشـی از حیات اجتماعـی زنان همپای مردان و نیـاز آنان
بـه مبنایـی اسـت کـه روابـط اجتماعـی و نحـوه توزیـع منابـع همگانـی را میـان آنان و
دیگـران تنظیـم کنـد .روابـط اجتماعـی و نحـوه توزیـع منابـع همگانـی را میـان آنان و دیگـران
تنظیـم کنـگزینـش یـک سـامان اجتماعـی کـه ایـن تقسـیم منافـع را برعهـده گیـرد و بـه
 .5عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا؛ f.seyedan@alzahra.ac.ir
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منظـور ایجـاد توافقی بر سـر توزیـع مناسـب منابـع و منافـع ،اصولـی ضـروری اسـت و ایـن
ضرورتهـا حاکی از جایـگاه و نقـش عدالـت جنسیتی در پایداری اجتماعی است .در این
زمینه ،شواهد فزایندهای از همافزایی بین عدالت جنسیتی ازیک سو و پایداری اجتماعی از سوی
دیگر وجود داشته است ،بهعنوان مثال ،هنگامی که زنان از مشارکت بیشتری در حوزههای
اجتماعی جاری برخوردار باشند ،منابع عمومی بیشتری به سرمایهگذاری در اولویتهای پایدار
اجتماعی اختصاص مییابد .از این رو اگرچه ادغام کامل عدالت جنسیتی و پایداری کامالً ممکن
نیست اما پایداری اجتماعی بدون در نظر گرفتن عدالت جنسیتی ،از منظر هنجاری امری بیهوده
بوده و دستیابی به آن از نظر استراتژیک دشوار خواهد بود .این امر ،دلیلی منطقی برای ما ایجاد
میکند که در هر تالش برای ایجاد پایداری اجتماعی ،با آگاهی از پیچیدگیهای انجام کار بر
اهمیت محوری عدالت بهویژه عدالت جنسیتی پای بفشاریم.
اساسی زنان گره خورده ونقش ابزاری مهمی در فرایند پایدارای اجتماعی ایفاء می
نماید.تامین حقوق مدنی زنان نقشی سازنده در خلق ارزش ها و معیارهای اساسی مدنظر زنان
وهمچنین به اندیشه درآوردن نیازها و فهم و درک آنها داردوکنارگذاشتن یا به تعویق افتادن آنها
خود خدشه وارد کردن به نقش ابزاری آن در فرایند پایداری اجتماعی است.
همچنین همزیسـتی عدالـت جنسیتی و تفکـر در مـورد جامعـه ای پایدار بیـش از هـر
چیـز ،ناشـی از حیات اجتماعـی زنان همپای مردان و نیـازآنان بـه مبنایوجه دیگر همافزایی
پایداری اجتماعی و عدالت جنسیتی که بسیار مهم است ،ایجاد و ارتقای عاملیت و قابلیتهای
زنان که مجموعهای ازعملکردهای مختلفی است که برای زنان بهعنوان یک انسان ،با ارزش
است و آنان میتوانند دست به انتخاب آنها بزنند ،مهم مینماید.عدالت جنسیتی از طریق فراهم
کردن بسترقدر تیابی زنان و رهایی آنها از ساختارهای اجتماعی نابرابری ساز ،قادر به فاعلیت
بخشی به آنها وتعمیق پایداری اجتمع از این منظر ،پایداری اجتماعی عبارت است از حذف
هرگونه موانعی است که قدرت انتخاب و فرصت اعمال عاملیت زنان را محدود میکند و
فرصت اندکی برای نقشآفرینی و مختاربودن آنان برجای میگذارد .همچنین نقش اساسی
عدالت جنسیتی در اهمیت ذاتی آن در غنابخشیدن به زندگی زنان مربوط میشود .از این منظر،
عدالت جنسیتی برابر با قابلیت و توانایی زنان برای دستیابی به اموری است که برای آنان با
ارزش هستند و برای دستیابی به آنها دلیل دارند.

بخش اول :چکیده مقالهها 111 

همچنین پایداری اجتماعی معطوف به دموکراسی بوده و در این زمینه ،نقش ابزاری عدالت
جنسیتی و آزادی به نحوه تأثیر و ارتباط متقابل آزادیهای ابزاری و نقش آنها در توانمندشدن
زنان برای انتخاب زندگی مطلوب میبایست ،مدنظر قرار گیرد .ارتباط دموکراسی بهعنوان عنصر
مهم پایداری اجتماعی و عدالت جنسیتی مهم است ،زیرا خردورزی جمعی ،ابزاری کارآمد برای
اصل بیطرفی و آگاهی از دیدگاهها و استدالل زنان و شکلگیری آگاهانه ارزشهای آنها می-
باشد .از آنجا که عدالت جنسیتی ،معطوف به زندگی واقعی زنان است ،ارزشهای دموکراتیک
پایداری اجتماعی ،بهترین وسیله برای فهم واقعیت و نیازهای زندگی زنان و ابراز نیل بدان در
حوزههای مختلف زندگی زنان است .این همان نکتهای است که در رویکردهای پایداری
اجتماعی از آن به مشارکتیبودن پایداری اجتماعی و از پایین به باالبودن فرایند برنامهریزی و
سیاستگذاری تعبیر میشود .پایداری اجتماعی معطوف به دموکراسی ،مهمترین وسیله برای
ارتقای عدالت جنسیتی و به تبع آن ،عاملیت و کنترل زنان بر مسائل خود بوده و موجب انتقال
مسائل و الویتهای زنان به کانالهای سیاستگذاری در سطوح کالن میشود .بنابراین در هر
تالش برای ایجاد پایداری اجتماعی میبایست بر اهمیت محوری عدالت جنسیتی پای بفشاریم.
واژگان کلیدی :پایداری اجتماعی ،عدالت جنسیتی ،عاملیت ،توانمندسازی ،زنان
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سنخ شناسی رابطه محور بهرهبرداریهای خانوادگی در جامعه روستایی
ایران
معصومه شفعتی ،5محمدجواد زاهدی

5

مطالعاتی که تاکنون در حوزه کشاورزی خانوادگی انجام شده است بهطورکلی بر مبنای دو
دیدگاه متفاوت بوده است :مورد اول بر روی ساختارهای مادی متمرکز و برجسته کننده نقش
انواع مزرعه و پویاییهای اکولوژیکی است و دیدگاه دوم بر روی کنشگران اجتماعی متمرکز و
برجسته کننده عاملیت کشاورز بوده و نیروهای اجتماعی گستردهتر نیز نقش مهمی در آن دارند.
در مقابل ،پیشنهاد دارنهوفر و همکاران ( )5653دیدگاه سوم با تمرکز بر روی «روابط» است که
پتانسیل غلبه کردن بر دوگانگی اکولوژیکی /اجتماعی و ساختار /عاملیت را دارد .دیدگاه رابطه-
محور تقویتکننده این فرض است که پایداری و تابآوری کشاورزی یکی از ویژگیها یا اموال
ضروری «مزرعه» یا «کشاورز» نیست .در عوض ،پایداری و تابآوری ناشی از پیکربندی روابط
(ملموس و ناملموس) و پویاییهای این روابط است .این مسأله مستلزم دور شدن از تمرکز بر
آنچه مزرعه دارد یا آنچه کشاورز میتواند انجام دهد و نزدیک شدن به «روابط» دخیل در فرایند
کشاورزی است که شامل روابط بیوفیزیکی درون و بیرون از مزرعه و همچنین روابط اجتماعی
گستردهتر است.
با حاکمیت این رویکرد در این مطالعه ،برای ساختن چارچوب مفهومی و افزایش حساسیت
نظری از نظریه جامعهشناختی رابطه-محور کانتزن و فورنی ( )5653استفاده شد .بنابراین در
شناسایی پیکربندیهای مختلف ،در درجه اول تأکید بر روی وابستگیهای متقابل بین جفتهای
اصلی خانواده کشاورز ،مانند فرزند-والد یا زن و شوهر و مجموعههای بزرگتر روابط
خانوادگی متمرکز شد که از طریق تقسیم و سازماندهی نیروی کار و شیوه تصمیمگیری مرتبط
با آن ،قابلِمشاهده و تحلیل بود .درواقع با کمک نظریه پیکربندی خانوادههای کشاورز،
جفتهای کلیدی خانواده در مجموعه بزرگتری از وابستگیهای متقابل قرار داده شد و
 .5دکتری جامعه شناسی ،گروه مطالعات توسعه اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاهَ تهران؛
sa.shafati@ut.ac.ir
 .5استاد گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور تهران؛ m_zahedi@pnu.ac.ir
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تأثیرپذیری جفتهای کلیدی از وابستگیهای گستردهتر و کمک آنها به شکل دادن به
پیکربندی خانواده موردِمطالعه قرار گرفت .برای انجام این کار از روش گونهشناسی و راهبرد
عملیاتی (ترکیبی از راهبرد تجربی و مفهومی) استفاده شد .بهاینترتیب که با بهرهگیری از
چارچوب مفهومی برگرفته از نظریه کانتزن و فورنی (مفهومی) و بر اساس رویکردی استقرایی،
ابتدا مشاهدههای مکرر و عمیق ،در کنار مصاحبههای نیمهساختاریافته با اعضای  53خانوار (23
مصاحبه) در روستای قودجان که در آن  566درصد واحدهای بهرهبرداری کشاورزی ،به صورت
خانوادگی اداره میشدند ،انجام شده و در یک فرایند مستمر رفت و برگشتی ،مفاهیم بر اساس
یک مفهوم کلیتر ،برچسبهای مفهومی مناسب به عنوان گونهها ،دریافت کرده و گونهها
بهتدریج شکل گرفتند (تجربی).
یافتهها نشان میدهند که چگونگی و میزان مشارکت اعضای خانوادههای بهرهبردار در
تصمیمگیری و نحوه عملکرد آنها در ساختار کار در واحد بهرهبرداری ،به وابستگیهای متقابل
و روابط آنها با مزرعه ،با همدیگر و با دیگر افراد مرتبط با بهرهبرداری بستگی دارد و به شکل-
گیری پیکربندیهای مختلفی از خانوادههای کشاورز میانجامد که شامل چهار نوع پیکربندی
«مکمل سنتی»« ،همکاری»« ،فردگرایی درون مزرعه» و «فردگرایی تخصصی» میشود .چهار نوع
پیکربندی شناسایی شده مزرعه خانوادگی پیرامون یک جفت اصلی (کلیدی) بیان شده و با در
نظر گرفتن دو بُعد «سازماندهی نیروی کار» و «شیوه تصمیمگیری» تعریف میشوند .جفت
اصلی معرف مهرههای کلیدی در بین اعضای هر خانواده بهرهبردار در واحدهای بهرهبرداری
خانوادگی است .فعالیت واحد بهرهبرداری قائم به وجود این جفت اصلی است .بدینترتیب
شناسایی نوع پیکربندی خانواده کشاورز بر محوریت روابط و وابستگیهای متقابل بین جفت
اصلی و دیگر اعضای خانوار انجام میشود .البته سایر عناصر نیز مهم هستند ،ولی منطق نوع
پیکربندی را بهصورت جزئی تعیین میکنند.
در مرحله نوعشناسی پیکربندیهای خانوادههای کشاورز ،تالش شد هر مورد مطالعاتی به
یک نوع پیکربندی اختصاص داده شود (هرچند این کار بهطور دقیق امکانپذیر نیست) .نتیجه
نشان داد اکثریت آشکار در نمونه پیکربندیهای خانواده کشاورز «نوع مکمل سنتی» است که
تقریباً در تمامی آنها مرد مالک و سرپرست رسمی واحد بهرهبرداری خانوادگی است .درنتیجه،
شواهد تحقیق نشان میدهد که نوع «مکمل سنتی» بهرغم وجود پیکربندیهای خانوادگی دیگر،
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نوع غالب است .غالب بودن نوع «مکمل سنتی» مسأله بازتولید نابرابریهای جنسیتی در خانواده
های کشاورز را پیشِرو میگذارد .بدیهی است که نابرابریهای جنسیتی تأثیر زیادی بر روی
روابط و وابستگیهای متقابل در پیکربندی خانواده کشاورز دارند .یافتههای تحقیق نشان میدهد
که تقسیم نابرابر نیروی کار و نابرابری وضعیت قانونی بر روی جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان
تأثیر بیشتری دارد .دلیل اصلی این مسأله این است که اکثر سرپرستهای رسمی واحدهای
بهرهبرداری به جز مواردی که کشاورز فوت کرده و همسر وی سرپرست واحد شده است ،مرد
بوده و در نتیجه این مردان هستند که موقعیت قانونی ،بیمه و سایر مزیتهای مرتبط با شغل
خود را دارند و جایگاه زنان در خانوادههای کشاورز به عنوان یاریگر و همسر کشاورز است و
نه تنها موقعیت قانونی و رسمی ندارند بلکه با انجام بسیاری از کارهای خانگی کشاورزی در
کنار تمام کارهای روزمره دیگر زنان خانه دار ،کار بدون دستمزد مضاعفی انجام میدهند .این
نوعشناسی نشان میدهد در روستا کشاورزی ذاتاً یک شغل مردانه باقی مانده ،الگوهای تقسیم
کار در کشاورزی اغلب انعطافپذیری نداشته و نقش مردان و زنان تخصیص یافته است.
بازسازی الگوهای تقسیم کار در خانواده میتواند انعطافپذیری را افزایش داده و درنتیجه
چشمانداز آتی کسبوکار کشاورزی خانوادگی را بهبود ببخشد.
همچنین یافتههای تحقیق در مورد پایداری نسلی نظام بهرهبرداری خانوادگی نشان میدهد
احتمال پایداری نسلی واحد بهرهبرداری خانوادگی با پیکربندی «فردگرایی درون مزرعه» بیشتر
از دیگر انواع پیکربندی است .چرا که هر چه حلقه یا گروهی که خودمان را به آن متعهد می-
کنیم تنگتر باشد ،آزادیِ فردیت کمتری دارا خواهیم بود؛ بااینهمه ،این حلقه تنگتر (در اینجا
خانواده بهرهبردار) خودش را بهوضوح از تمام حلقههای دیگر (گروههای اجتماعی دیگر) دقیقاً
بهاینعلت که کوچک است ،جدا میکند .بنابراین خانواده در دیگر انواع پیکربندی بهویژه در
نوع «مکمل سنتی» و «همکاری» ،بر امور شخصی اعضای خانواده مواظبت و کنترل بیشتری دارد
و اعضای خانواده بهویژه اعضای جفت اصلی فقط در امور جمعی فردی هستند و در امور
فردی ،به لحاظ اجتماعی کنترل میشوند .بر همین قیاس ،اگر حلقهای که ما در آن فعال هستیم
و عالئق ما در آن نفوذ دارند بزرگ شود ،جای بیشتری برای رشد فردیت ما در آن وجود دارد؛
ولی ما بهمثابه بخشهایی از این کل ،یکتایی کمتری داریم .یعنی هرقدر فردیت شخصی در
خارج از مزرعه تقویت شود ،فردیت جمعی سستتر میشود .با این استدالل میتوان درک کرد
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که چرا متعاقب شکلگیری پیکربندی «فردگرایی تخصصی» در خانواده کشاورز ،احتمال سست
شدن پیوندهای خانواده و کار در مزرعه بیشتر و درنتیجه فروپاشی مزرعه محتملتر میشود .این
مورد در نوع «فردگرایی درون مزرعه» تا حدودی در حالت میانه قرار میگیرد .به این معنا که به
نظر میرسد در نوع فردگرایی درون مزرعه هم فردیت شخصی اعضای جفت اصلی تا حدودی
حفظ میشود و هم فردیت جمعی خانواده بهعنوان یک کل واحد باقی میماند ،در نتیجه،
احتمال پایداری نسلی آن افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :پایداری نسلی ،پیکربندی خانواده کشاورز ،فردگرایی درون مزرعه ،نظام
بهرهبرداری خانوادگی
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فناوری به مثابه ضلع سوم جامعه
احمد شکرچی
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جامعه ایران با گذر از نشیب و فرازهای گوناگون و تجربه تحوالت و تغییرات اجتماعی بنیادین
در چند دهه اخیر ،در آستانه تحولی جدید ایستاده است .جامعهشناسی مواجهه ایران با مدرنیته
همواره از منظر تحوالت فکری و اندیشهای روشنفکران و نویسندگان مختلف مطالعه و بررسی
شده و سویه فنی و ابزاری این تحول کمتر کاویده شده است .آنچه ضرورت این بررسی را
مضاعف میسازد ،ایستادن جامعه ایران بر آستانه چهارمین انقالب صنعتی تاریخ بشری است.
تحوالت فناورانه بهویژه در حوزه ارتباطات هر روز شتابی مضاعف مییابد و چهره جوامع و
فرهنگها را دگرگون میکند .این تحوالت ،فصل جدیدی در توسعه انسانی است که برآمده از
فناوریهای انقالبهای صنعتی اول ،دوم و سوم است و جهانهای فیزیکی ،دیجیتالی و بیولوژیکی
را به نحوی بیسابقه در هم ادغام میکند و فرصتها و چالشهای فراوانی را سبب خواهد شد.
پس از انقالب صنعتی سوم ،فناوری به عنوان ساختار تواناساز برای کنش در نظر گرفته شد
و رویکردهای خوشبینانه و بدبینانه مختلفی درباب نقش اجتماعی آن تدوین شد .آنچه در این
پژوهش اهمیت مییابد ظهور فناوری و بهویژه «شیئ» به عنوان ضلع سوم مثلثی است که دو
ضلع دیگر آن عامالن و ساختارها میباشند .با توجه به ماهیت تحول فناورانه در انقالب صنعتی
چهارم ،ترکیبی از هوش مصنوعی ،اینترنت اشیاء ،کالنداده و اینترنت نسل پنجم به ابزارها و
اشیا میزانی از استقالل و خودمختاری بخشیده که در کنار کنشگران انسانی و ساختارهای
اجتماعی عاملیت نسبی یافتهاند.
با وجود فرصتهای قابل مالحظهای که انقالب صنعتی چهارم بهواسطه تکنولوژیهای
درهمآمیخته و حکمرانی فناوری چابک در افزایش سطح و کیفیت زندگی فراهم کرده است،
زندگی آحاد کنشگران فردی و جمعی را با چالشهای بسیاری مواجه ساخته است.
در سطح نظری ،تعریف فناوری به صرف ابزار و وسایل ،تقلیلگرایی بهشمار رفته و نگاهی
حداقلی است .در عوض ،فناوری عالوه بر ابزار و وسایل ،شامل قواعد فنی و دانش و قواعد
 .5استادیار جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی
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چگونه عملکردن یا به تعبیر دیگر ،هنجارهای رویهای نیز میشود که از عناصر تغییردهنده و
نظمدهنده در بُعد نظامهای هنجاری است و چالش اساسی را در جامعه ما و همچنین نظام
تصمیمسازی و تصمیمگیری نیز خلق کرده است .چالش از آنجایی آغاز میشود که در سوی
دیگر نظام هنجاری ،هنجارها یا قواعد اجتماعی میتوانند نظم و انسجام ایجاد کنند و در مقابل
تغییرات ایجادشده از سوی هنجارهای رویهای مقاومت کنند.
برای رسیدن به چارچوب مفهومی مناسبی که بتواند پژوهش درباره پدیده پیچیده ،نوظهور و
تاحدود زیادی ناشناختهای همچون «انقالب صنعتی چهارم» را پوشش دهد و بهطور نسبی
تعریف و تبیین نماید ،الزم است پیش از ورود به رویکردها و مکاتب فکری و نظری ،مرزهای
نظری و مفاهیم هدایتکنندهای که حدود و ثغور بحث را تعیین میکنند ،مشخص و واضح
شوند .با توجه به مناقشات فکری و نظری پیرامون رابطه میان انسان ،جامعه و فناوری و پیشینه
و تبارشناسی مباحث موجود در این حوزه ،بارزترین مفاهیمی که عمده مناقشهها و بحث و
جدلها حول آن شکل گرفته است در قالب چهار دوگانه نگاه پیشینی /پسینی ،نگاه آرمانشهری/
ویرانشهری ،نگاه انسانگرا /مهندسیگرا ،و نظریه توصیفیـتحلیلی /هنجاری سازماندهی می-
شود .سپس تلفیقی از رویکردهای نظریه کنشگر– شبکه ،ساخت اجتماعی سیستمهای
تکنولوژیک ،سیستمهای تکنولوژیک بزرگ مقیاس و نظریه انتقادی فناوری بهعنوان چهارچوب
نظری پژوهش تدوین شده است .این چهارچوب تالش میکند تحوالت فناورانه انقالب صنعتی
چهارم را با توجه به دو سویه همزمان نظم و تغییر واکاوی کند.
با توجه به گستردگی و پیچیدگی تحوالت جاری« ،اینترنت اشیا» به عنوان نقطه عزیمت و
بررسی موردی برگزیده شد تا روندی از جزء به کل طی شود .همچنین روند تحوالت ورود این
فناوریها در ایران و منطقه خاورمیانه به طور تطبیقی بررسی میشود.
ظهور این پدیده از طرفی میتواند تواناسازی کارفرمایان و بهبود امنیت محیط کار،
تواناسازی کارگران برای گزارش تبعیض و سوءاستفاده ،شفافیت فزاینده درباب «خود» و تقویت
«خودـتنظیمی» و تعامل با اشیا براساس پایگاه اقتصادیـاجتماعی را موجب شود .از طرف دیگر
چالشهایی همچون ابهام در تمایز حوزه عمومی و خصوصی ،تبدیلشدن بخشهای فرودست
جامعه به کدهای دیجیتال در سیستم و نظارت همهجانبه بر کوچکترین حرکت آنان در زمان کار
یا فراغت از آن ،از بینرفتن اعتماد و مصالحه با ابزارهای فراـ نظارتی و آمارهای بهدست آمده از

  111پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

آن ،فرهنگ کار خسیسانه ،فقدان مقررات و تنظیمات کافی و حقوق به رسمیت شناختهشده
برای کارکنان ،ظهور «خود کمیشده» ،امکان ارتباط اشیا مستقل از دخالت انسان ،تبدیل «ماشین-
ها» به «اشیا» و امکان ارتباط «خیلی با خیلی» ،تبدیل وسایل عادی به اشیای هوشمندی که می-
توانند ارتباط بگیرند ،اطالعات و ارزش بیافرینند و مغز ،حواس و زبان مخصوص خود را
داشته باشند و گردآوری انواع اطالعات درباب انسان توسط اشیا و استفاده از آنها براساس
الگوهای مصرف ،احساسات و مکانها از جمله گمانهزنیهایی است که در تعامل میان کنش-
گران انسانی ،ساختارهای اجتماعی و مصنوعات فناورانه انقالب صنعتی چهارم قابل بررسیاند.
واژگان کلیدی :انقالب صنعتی چهارم ،ساخت اجتماعی سیستمهای تکنولوژیک ،تغییرات
اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،دوگانه عاملیتـ ساختار
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بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش مردان به نزاع های
دستهجمعی؛ (مطالعه موردی مردان  91تا  31ساله منطقه  9و  5شهر اهواز)
مرضیه شهریاری ،5امیررضا فاضلی،5زهرا شیرازی
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درگیریهای قومی و نزاعهای جمعی ،در هر دورهای از تاریخ وجود داشته و در جوامع سنتی و
ایلی این موضوع بیشتر نمود داشته است .بهعبارتی ،نزاع و درگیریهای دستهجمعی ،عمل
ستیزهجویانه و پرخاشگرانهای است که به علل گوناگون بهوجود آمده و موجب ایجاد اختالل در
ثبات اجتماعی میشود .در واقع این پدیده ،بهعنوان یک آسیب اجتماعی ،بنیانهای نظم جامعه و
امنیت اجتماعی را بهطور جدی تهدید میکند و مانع توسعه اجتماعی میشود .نزاعهای دسته-
جمعی امروزه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی بسیار مهم شناخته میشود؛ چرا که هزینههای
زیادی را متوجه جامعه ،مردم و نهادهای ذیربط حکومتی بهخصوص نیروی انتظامی میسازد.
بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش مردان به نزاعهای دسته-
جمعی در جامعه آماری مورد مطالعه میباشد.
در تحقیق حاضر از نظریه آنومی دورکیم ،الگوی نظامهای کنشی پارسونز ،نظریه ناکامی
منزلتی آلبرت کوهن ،تئوری محرومیت نسبی ،نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند و نظریه
کنترل اجتماعی استفاده شده است .بر اساس نظریه همنشینی افتراقی افراد به این دلیل کجرفتار
میشوند که تعداد تماسهای انحرافی آنها بیشتر از تماسهای غیر انحرافیشان است .طبق نظریه
الگوی نظامهای کنشی از دید پارسونز در صورتیکه نهادها و سازمانهای جامعهپذیر کننده
(خانواده ،مدرسه ،وسایل ارتباط جمعی و غیره) ناتوان باشند و کارایی الزم را از دست بدهند،
حیاط جامعه و اجزای آن و بهطور کلی تعادل نظام اجتماعی تهدید میشود و زمینه برای ظهور
رفتار بزهکارانه فراهم میشود .طبق تئوری محرومیت نسبی ،افراد طبقات پایین ممکن است
هنگام مقایسه شرایط زندگی خود با افراد ثروتمند ،احساس محرومیت نمایند .این احساس

 .5مدرس گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ؛ tkta68@yahoo.com

 .5کارشنااس علوم اجتماعی
 .3کارشناس ارشد جامعه شناسی
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محرومیت منجر به احساس بیعدالتی و نارضایتی گردیده و عدم اعتماد را در آنها پرورش می-
دهد .در نتیجه ،شانس پیشرفت آنها از طریق معیارهای مشروع مسدود میگردد و احساس
ناتوانی را بهوجود میآورد که دشمنی و پرخاشگری و سرانجام خشونت و جرم را به دنبال
خواهد داشت .همچنین در اندیشه دورکیم ،کژرفتاریها معلول فقدان اجماع در باب ارزشهای
موجود میباشد که نهایتاً منجر به افول تدریجی ضابطه اخالقی میگردد .از نظر کوهن ،جامعه
در عین حال که جامعه طبقات پایین را به کسب منزلت تشویق میکند ،امکان دستیابی را در
اختیار آنها قرار نمیدهد ،در نتیجه طبقه محروم شیوههای خود را برای دستیابی به منزلت پیدا
میکنند .همچنین فرض نظریهپردازان کنترل اجتماعی (دورکیم ،رکلس و هیرشی) این است که
یک نظام هنجاری وجود دارد که انحرافات اجتماعی از آن بیرون میآید .آنان معتقدند که اکثر
مردم با ارزشهای مسلط و حاکم همنوا هستند و دلیل آن ،وجود کنترلهای درونی و بیرونی
است .کنترلهای درونی شامل هنجارهای درونیشده و ارزشهایی است که فرد آنها را می-
آموزد .کنترلهای بیرونی ،شامل پاداشهای اجتماعی به خاطر همنوایی و مجازاتهای اجتماعی
به خاطر کجرفتاری است که فرد دریافت میکند.
پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی با ابزار پرسشنامه بوده است .جامعه آماری تحقیق
شامل کلیه مردان  52تا  32سال ساکن در مناطق  3و  2اهواز میباشد که از طریق فرمول نمونه-
گیری کوکران تعداد  566نفر بهعنوان نمونه ،تعیین و با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
تصادفی انتخاب شدند .در نهایت ،اطالعات گردآوریشده به کمک نرم افزار  spssمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند .در تحلیل آماری نیز عالوه بر شیوههای آماری از جمله میانگین ،درصد و
واریانس از شاخصهای آمار استنباطی مانند آزمون  Fو همبستگی پیرسون استفاده شده است.
در مجموع ،نتایج فعالیت آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،وجود رابطه معنادار بین
متغیرهای سن ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،احساس آنومی و قومگرایی را با گرایش به نزاع
دستهجمعی تأیید کرده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سن و گرایش افراد به نزاع دستهجمعی رابطه معناداری
وجود دارد ،یعنی فرد در سنین پایینتر ،گرایش بیشتری به نزاعهای دستهجمعی از خود نشان می-
دهد .در ادامه ،رابطه متغیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی با گرایش به نزاع ،نشاندهنده یک رابطه
معنادار ،معکوس و منفی بوده است؛ یعنی هر چه فرد در پایگاه اجتماعی -اقتصادی باالتری قرار
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گرفته باشد ،میزان گرایش او به نزاع دستهجمعی کاهش مییابد .همچنین نتیجه آزمون همبستگی
پیرسون میان دو متغیر آنومی و گرایش به نزاع دستهجمعی ،با رابطه مثبت و مستقیم تعیین شد؛ به
این معنا که با افزایش احساس آنومی شهروندان ،میزان گرایش آنها به نزاع دستهجمعی افزایش
مییابد .نهایتاً نتایج فعالیت آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،رابطه مثبت و مستقیم
بین متغیر قومگرایی و گرایش به نزاع دستهجمعی را تأیید کرده است .به این معنا که با افزایش
قومگرایی شهروندان ،میزان گرایش آنها به نزاع دستهجمعی افزایش مییابد .همچنین طبق نتایج
تحقیق میان قومیت و گرایش به نزاع دستهجمعی رابطه معناداری وجود ندارد .از پژوهش حاضر
میتوان نتیجه گرفت در صورتیکه مسئولین بهخصوص نیروی انتظامی فعالیت گستردهتری را در
شهر اهواز برای پیشگیری از وقوع نزاع دستهجمعی داشته باشد و از طرفی مسئولین به بحث
اشتغال جوانان و افزایش امکانات فرهنگی و تفریحی برای آنها توجه بیشتری داشته باشند ،از بروز
نزاع کاسته خواهد شد.

واژگان کلیدی :قومیت،گرایش به نزاع دستهجمعی،آنومی ،قومگرایی
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مطالعهای بر گسترش احساس ترس در شبکههای مجازی پس از شیوع
ویروس کرونا
مهشید شهیدی

5

در حال حاضر ،جهان در حال مبارزه با همهگیر شدن ویروس کرونا است و شیوع این بیماری
همراه با همهگیری بین المللی بوده است .در هر کشور جدید ،ویروس به وحشت ،دامن زده و
تقاضای اطالعات در مورد این بیماری را گسترش داده است .در نتیجه ،رسانههای اجتماعی در
عین حال که یک منبع ضروری برای اطالعات حیاتی بودهاند ،همچنان زمینهای مناسب برای
گسترش ترس و هراس عمومی نیز میباشند .بیماریهای مسری جدید ترسناک هستند ،آنها ما
را میترسانند زیرا ناشناخته و غیرقابل پیش بینیاند .شیوع مداوم ویروس کرونا ،توجه گسترده-
ای از رسانهها را به خود جلب کرده است ،پوششهایی که میتواند چیزهای زیادی در مورد
چگونگی مواجهه با چنین بیماریهای همهگیر را به ما نشان دهد .در حقیقت ،با شیوع ویروس
کرونا مردم برای جلوگیری از ابتال به عفونت در خانههای خود میمانند و بسیاری از مکالمات
آنها به صورت آنالین و با استفاده از ظرفیت شبکههای مجازی و ابزار ارتباطی صورت میگیرد
و در حالی که در قرنطینه هستند ،وقت خود را میگذرانند .رسانههای اجتماعی مانند فیسبوک
و توییتر که در شیوعهای مهم گذشته وجود نداشته و یا گستردگی استفاده نداشتهاند ،گفتگوهای
مهم راجع به ویروس را تسهیل میکنند و در عین حال ،امکان گسترش احساسات و اطالعات
غلط را نیز فراهم میکنند .عالوه بر این ،سطح بیسابقه اطالعات در زمان واقعی میتواند هر دو
ابزار الزم برای تصمیم گیری هوشمندانه را در اختیار ما قرار دهد ،اما همچنین باعث نگرانی
بیشتر ما از آنچه در آینده به وقوع می پیوندد ،میشود.
عالوه بر آن چه ذکر شد ،مردم برای به اشتراک گذاشتن اطالعات از اینترنت استفاده می-
کنند ،اضطراب خود را پخش میکنند و ترسهای خود را با دیگران به اشتراک میگذرانند .در
چنین حالتی ،ترس که احساسی است که ما اغلب به صورت فردی تجربه میکنیم ،میتواند به
یک احساس مشترک و عمومی بدل شود ،عکسی که از طریق گروهها و جوامع به گردش در
 .5کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم از دانشگاه تهران
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میآید و واکنشهای ما را نسبت به حوادث جاری شکل می دهد .باید توجه داشت مانند سایر
احساسات ،ترس مسری است و میتواند به سرعت گسترش یابد .اینجاست که میتوان گفت
بررسی محتواهای منتشر شده در فضای مجازی و شبکههای ارتباطی میتواند دانش عمیقی
درباره چگونگی تکامل احساسات انسانی در اختیار ما قرار دهد ..کارن وال یورگنسن -استاد
دانشگاه کاردیف -در تحقیقات خود نشان میدهد که ترس ،نقش مهمی در پوشش شیوع کرونا
ویروس داشته است .او در بررسیهای خود از تاریخ  55ژانویه تا  53فوریه  5656در 566
روزنامه پرتیراژ و مهم انگلیسیزبان در سراسر جهان درمییابد که در مجموع  3325محتوا
درباره شیوع این ویروس منتشر شده است که از این تعداد در بیش از  5666مقاله« ،ترس» یا
کلمات مرتبط با آن ذکر شده است.
یورگنسن اشاره میکند که چنین محتواهایی اغلب از زبان و ادبیات ترسناک نیز استفاده
میکردند و ذکر میکند که  26مقاله از عبارت «ویروس قاتل» استفاده کردهاند .بسیاری از
مقاالت با گزارش ترس در مناطق محلی که تحت تأثیر این شیوع قرار گرفتهاند ،زوایای محلی
را ارائه میدهند .در انگلیس ،این موضوع باعث شد تا توجه ویژهای به منطقه برایتون صورت
گیرد ،جایی که چندین مورد گزارش شده است ،گاهی حتی این ابراز ترس و اضطراب منجر به
گسترش تولید محتوای نژادپرستانه در جهان شده است.
برندواچ ،5یکی دیگر از شرکتهای تحلیلی در رسانههای اجتماعی ،نشان داده که
احساسات ،پیرامون محتواهای منتشرشده در خصوص ویروس کرونا به طرز شگفتآوری ،منفی
است .بیشترین احساسات ،انزجار بوده است که بسیاری از این موارد در مورد شستن دست و
نژادپرستی نسبت به مردم چین متمرکز شدهاند .دومین احساس شایع در این پستها ترس بوده
است .در بسیاری از موارد ،این ذکرها در مکانهای خاص ،مانند ایتالیا و ایران متمرکز شده
است ،جایی که مبتالیانی به این بیماری مشاهده شدهاند.
سانتوش ویجیایکمار میگوید :انسان نشانههایی از انسانهای دیگر میگیرد .وی اشاره
میکند که روند نگرانکنندهای قابل مشاهده است که ناشی از رفتارهای خاص ناشی از ترس و
اضطراب است ،از جمله ذخیرهسازی رول توالت یا ضدعفونی کننده دست که در آینده،
عادیسازی شده و گسترش مییابد چرا که در رسانههای اجتماعی مدام مورد بحث قرار
1. Brandwatch
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میگیرد .ویجیایکمار همچنین اشاره میکند که اگر مردم عکسهای دوستان خود را در
اینستاگرام مشاهده کنند و از تماشای تمرین «فاصله اجتماعی» غافل شوند ،احتمال بیرون رفتن
آنها بیشتر خواهد بود.
بررسی دادههای توییتر فارسی در سامانه شرکت الیف وب نیز نشان از افزایش میزان
احساس ترس در کاربران پس از شیوع داشته است ،این نمودار حاصل بررسی تحلیل احساسات
کاربران توییتر فارسی با استفاده از دادهکاوی از طریق ابزارهای هوش مصنوعی میباشد .در این
مقاله همچنین با بررسی بیش از  5666توییت منتشر شده پس از شیوع ویروس و با استفاده از
روش تحلیل مضمون ،محتوای توییتها مورد بررسی قرار گرفته است.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد  2نوع عامل در ایجاد احساس ترس در کاربران مؤثر
بودهاند که در جدول زیر آمده است.
زمینه های اثرگذار

مقوالت
ترس از مبتال شدن به ویروس

عوامل فردی -احساسی

ترس و نگرانی از ابتال عزیزان
ترس از ناکارآمدی دولت در کنترل ویروس کرونا

عوامل عملکردی-
حاکمیتی

ترس از استفاده ابزاری از کرونا برای هدایت افکار جمعی
ترس از حکومت درمقابل ترس از کرونا
ترس از تبعیض در دسترسی به امکانات درمانی
ترس از سانسور اخبار کرونا توسط حکومت و نگرانی از فراگیر شدن کرونا

عوامل اقتصادی

ترس از فشار اقتصادی ناشی از قرنطینه
ترس از اهمالکاری مردم نسبت به ویروس
ترس از چینیها /توریستها

عوامل اجتماعی-
فرهنگی
عوامل شناختی -روانی

ترس از عذاب الهی بودن کرونا و نگاه آخر الزمانی
تر س از رواج طب سنتی و گیاهی
ترس از شایعهسازی و فیک نیوزها در خصوص کرونا
ترس از ناشناخته بودن بیماری
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همچنین بررسیها نشان میدهد  3دسته استراتژی در بین محتواهای منتشر شده در مقابل
احساس ترس شناسایی شده است که شامل شوخی و تسمخر بیماری ،دعوت به نترسیدن از کرونا
از طریق باورهای مذهبی و بازنشر اخبار مرتبط با بیماری و تأکید بر خودمراقبتی بوده است.
واژگان کلیدی :ویروس کرونا ،احساس ترس ،شبکههای مجازی ،توییتر

  111پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

فراموشی عدالت در تحوالت و توسعه اماکن مقدس؛
مطالعه موردی آستان قدس حضرت عبدالعظیم
راضیه شیخ رضایی
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اماکن مقدس به ویژه امامزادهها و بارگاههای متبرکه به عنوان یکی از بخشهای اجتماعی دین
در دوره جمهوری اسالمی دستخوش تغییرات و تحوالتی شدهاند .آستانهای مقدس و
بارگاههای متبرکه یکی از وجوه تمایز بخش و عینی برای شیعیان است که برای نظام سیاسی
ایران نیز دارای اهمیت ویژهای است .به غیر از افزایش کمی تعداد اماکن مقدس ،بخشی از
تغییرات به طور مشخص ،گسترش کالبدی یا به اصطالح اجرای طرحهای توسعه حرمها است.
به نظر میرسد که این گسترش و تحوالت بیسابقه در اماکن مقدس که حتی تنها مختص به
ایران نمیشود ،به نحوی پیامدهای خواسته و ناخواستهای دارند که آن را تبدیل به مسألهای
اجتماعی میکند .مسألهای که در این مقاله به آن پرداخته میشود این است که آیا در طرحهای
توسعه حرمهای مطهر ،آموزههای اجتماعی عدالتطلبی شیعی که یکی از بنیانهای سیاسی
جمهوری اسالمی است ،دیده شده است و اساساً عملکرد توسعهای در مکانهای مقدس چقدر
متناسب با عدالت طلبی بوده است؟
در اسالم ،مکان مقدس جایگاه ویژهای دارد اما جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در میان
شیعیا ن متفاوت است و با موضوع زیارت عجین است .پیرو چنین جایگاهی ،اختالفاتی بر سر
ساخت گنبد و بارگاه برای قبور مطرح است؛ از سویی ،زیارت و طواف قبور با بتپرستی
مقایسه میشود اما به طور مثال امام خمینی معتقد است که ساخت گنبد و بارگاه برای احترام
است و به منظور جاریکردن عبادت خداوند است و بر این اساس ،ساخت بقعه و صحن توصیه
شده است.
برای مطالعه تغییرات و تحوالت اماکن مقدس ،آستان قدس حضرت عبدالعظیم در شهر ری
انتخاب شد .حضرت شاه عبدالعظیم از گذشته مکان زیارتی مهمی برای شیعیان بوده و به روایتی
زیارت ایشان ،مانند زیارت امام حسین است و به همین خاطر آن را کربالی تهران مینامند.
 .5کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران؛ sh.razie@gmail.com
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عالوه بر اهمیت دینی این مکان مقدس ،باید اشاره کرد که تولیت این مکان به طور مستقیم
توسط مقام معظم رهبری انتخاب میشود و این بقعه ،جزء چهار آستان مقدس استثنا در ایران
است .همچنین در این آستان از سال  5333تا کنون طرحهای توسعه متعددی به اجرا درآمده
است و وسعت این مکان به بیش از  5برابر رسیده است .از سوی دیگر ،فعالیتهای اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی بسیار قابل توجهی دارد .برای مطالعه ابعاد تغییرات و تحوالت این آستان
قدس ،بر اساس روش کیفی 55 ،مصاحبه نیمهساخت یافته با مسئوالن آستان و مردم صورت
گرفت ،همچنین با تهیه گزارش مشاهداتی ،عکس ،مطالعه اسناد و مدارک ،دادهها و اطالعات
جمع آوری شد.
اهداف اولیه طرح توسعه آستان قدس ،چنانکه در متن حکم انتصاب آقای ری شهری از
سوی مقام معظم رهبری آمده است عمران ،نگهداری و احداث ابنیه و ارائه خدمات به زائرین،
مجاوران و مردم نوشته شده است و در نهایت به طور مشخص انجام خدمت به محرومان و
مستضعفین ذکر شده است.
تغییرات و تحوالت آستان حضرت عبدالعظیم را میتوان در سه جهت مشاهده کرد -5 :بسط
و گسترش بناها  -5ساخت و تأسیس اماکن فرهنگی همچون دانشگاه و مدرسه  -3ساخت اماکن
خدماتی و رفاهی مثل دارالشفاء ،دارالضیافه و بازار بزرگ ری .هدف اصلی تمامی این تغییرات
بهطور مشخص خدمت به مردم بوده است اما آنچه در عمل در طی این سی سال رخداده است،
خالف هدف اولیه را نشان میدهد که این موضوع خود را در دو جنبه نشان میدهد:
پروژه بسط و گسترش بناهای آستان به نحوی پیش رفته است که بخش بزرگی از بافتهای
پیرامونی شهری را تحت تأثیر قرار داده است .عالوه بر اینکه آستان در ابتدای پروژه ،خانهها و
امالک مردم را با تهدید و فشار و به قیمتهای ناچیزی خرید و نارضایتیهای گستردهای را
ایجاد کرد؛ هماکنون نیز برای ادامه پروژههای توسعه آستان و با همکاری شهرداری ،به دنبال
تسطیح خانههای باقیمانده مردم هستند که پیامد مستقیم چنین وضعی ،ایجاد نارضایتی میان
همجواران حرم بوده است .این اقدامات ،آستان و شهرداری نهتنها شکل محالت را تبدیل به
ویرانه کرده بلکه بهطور ناخواستهای منجر به ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی در محلههای اطراف
حرم کرده است .از سویی ،این وضعیت برخالف توسعه پایدار است و همچنین به نظر میرسد
برخالف آموزههای شیعی درباره ارج و قرب همجواران حرمهای مطهر است .عالوه بر این،
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همجواران حرم معتقدند که آستان بر روی زمینهای غصبی صحن و مصلی ساخته که برخالف
امور شرعی در اسالم است.
ساخت اماکن فرهنگی ،خدماتی و رفاهی نیز با هدف نشر و گسترش معارف اهلبیت و
خدمت به محرومان صورت گرفت و چهبسا در سالهای اولیه تأسیس مراکز دانشگاهی ،مدرسه،
موزه ،دارالشفاء و  ...خدماتی رایگان به مردم ارائه میدادند اما پس از واگذاری شرکتهای
اقتصادی و تجاری آستان به ستاد فرمان امام و به عبارتی کاهش درآمدهای جانبی آستان ،این
مراکز فرهنگی و خدماتی نیز سیاست مالی خودگردان را اجرا کردند و یا به پیمانکار واگذار
شدند .درواقع  ،کمتر خدمتی رایگان و یا با هزینه کم از آستان به مردم مستضعف منطقه میرسد.
درصورتیکه همچنان آستان از بابت موقوفات ،اجاره امالک ،نذورات ،فروش قبر و ...
درآمدزایی دارد.
این مطالعه نشان داد سیاست جمهوری اسالمی در مورد اماکن مقدس این است که این
اماکن به پایگاههای سیاسی و اقتصادی تبدیل شدهاند .همچنین بهواسطه ایجاد و ارائه انواعی از
خدمات فرهنگی ،اجتماعی و بهداشتی به مردم کاربریهای متعددی در اماکن مقدس ایجاد
کردهاند ،سپس بازوهای اداری و مدیریتی خود را گسترده کرده و درنهایت در چرخه افزایش
مخارج و درآمدزایی قرارگرفتهاند .بهعبارتدیگر ،سیاست گسترش و توسعه اماکن مقدس به
همراه بوروکراتیزه شدن و مدرنیزاسیون صورت گرفته است .این در حالی است که پیامدها نشان
میدهد که حق مردم و همجوران حرم نادیده گرفتهشده است و اساساً با توسعهیافتگی خدمات
و امکانات ،با بزرگ ساختن و باشکوه سازی گنبد و بارگاهها ،آستانها تعلق کمتری به
همجواران حرم دارند.
نتیجه این مطالعه نیز حاکی از آن است که عملکرد توسعه شهری در حکومتی که یکی از
اهدافش اجرای عدالت شیعی بوده است ،نتوانسته است انتظارات موجود را برآورده سازد .فقدان
آموزههای عدالتطلبی نهتنها خود را در تمام عرصههای اجتماعی نشان میدهد بلکه چنین
رویکردی در عملکرد توسعه مکانهای مذهبی و مقدس که حداقل از آن چنین انتظاری بود ،نیز
مشاهده نمیشود.
واژگان کلیدی :عدالت شیعی ،مستضعفین ،توسعه شهری ،توسعه مکانهای مقدس ،آستان
مقدس حضرت عبدالعظیم
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مقایسه پیوندهای اجتماعی در دنیای معاصر و عرفان ایرانی -اسالمی؛ با
تأکید بر آرای عبداهلل قطببنمحیی
سینا شیخی
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در ایام همهگیری کرونا ،بحرانهای پنهانشده اجتمـاعی یکـی پـس از دیگـری خـود را آشـکار
نمودند؛ از تضادهای عجیب طبقاتی ،مانند عدم امکان شستشوی دست برای بیش از سه میلیـارد
انسان ،گرفته تا ناتوانی دولتهای کوچـکشـده در حمایـت از اقشـار آسـیبدیـده .پیونـدهای
اجتماعی از درون پوسیده نیز یکی از بحران های جدی جهان امـروز اسـت کـه افـزایش شـدید
خشونتهای خانگی ،عدم رسیدگی به کهنساالن و اقشار فرودست در این ایام ،مؤیـدی بـر ایـن
وضعیت است .نخستین مسأله ما این است که چرا وضعیت روابط اجتماعی بـدین میـزان تنـزل
پیدا کرده است؟
جامعهشناسان معتقدند که هر جامعه ای برای تشکیل خود ،نیازمند وجـود نـوعی همبسـتگی
است .فروید معتقد بود که بخش سوم شخصیت انسان ،یعنی سوپر ایگو با تنظـیم و قیـدزدن بـر
اید امکان این پیوند و همبستگی را فراهم میآورد ،چرا که اید به دنبال ارضـای فـوری نیازهـای
انسانی بر مبنای اصل منفعت است و اگر انسان باشد و اید ،همزیستی انسانهـا ممکـن نخواهـد
بود .در واقع سوپرایگو شامل استانداردهای درونی شدهای است که از جانب خـانواده و جامعـه
(به ویژه نهاد آموزش) به فرد القا میشود تا فرای منفعتطلبی ،انسان را با جامعه خویش همـراه
سازد .اتفاقی که در دنیای سرمایهداری رخ میدهد استحاله سوپرایگو به سمت اید اسـت .یعنـی
نظام آموزشی و هنجاری دنیای نئولیبرال ،انسان را به اصل سود و لـذت تشـویق مـیکننـد و آن
چیزی که قرار بود مانعی بر سر اید باشد ،اتفاقاً به تقویتکننده آن تبدیل میشود.
نتیجه این الگوی هنجاری چیزی میشود که امروز در سیمای جنگِ همه علیه همه ،برای
کسب سود بیشتر هویداست .در واقع این مسأله یکی از چالشهای بزرگ جهان امروز است و
ما شاهد جنگ و نزاعهای فراوانی میان آدمیان هستیم .گاهی این نزاعها حالت قومی و مذهبی به
خود میگیرد و صورتهای خشنی از روابط انسانی را ایجاد میکنند .ایده تسامح محض و
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران؛ Sina.sheikhi121@gmail.com
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قیاسناپذیری اندیشهها نیز به نوعی نسبیگرایی افراطی منجر میشود که نتیجه آن هم چیزی جز
جنگ و تقابل نخواهد بود؛ چرا که قیاسناپذیریِ تفکرات ،گفتگو را غیرممکن میسازد و هندو
بر اساس آموزههای خویش مسلمانان را میکشد و یهودیان با غیر یهودیان چنین میکنند و
امکان نقد آنها نیز به دلیل همان نسبیگرایی محض و قیاسناپذیری وجود نخواهد داشت.
مسأله ما در این مقاله این است که آیا میتوان الگویی برای پیوندهای اجتماعی پیدا کرد تا
هم از آن روابط منفعتطلبانه بری باشد و هم به دام نسبیگرایی محض نیفتد؟ پاسخ دادن به این
سوال ،بسیار دشوار است ،اما مقدمات آن را در رجوع به آرای متفکران بزرگ و برقراری گفتگو
با ایشان میتوان یافت .عرفان ایرانی -اسالمی یکی از منابع غنی آموزههای اجتماعی است که
تاکنون کمتر بدان توجه شده است .البته ذکر مواردی اینچنین ،به معنای تمنای بازگشت به دوران
گذشته نیست ،چرا که فراموشکردن تجارب موجود و احیای روابط کهن ،امری نزدیک به محال
است؛ به قول حکیم بزرگ یونان ،هراکلیتوس ،پای گذاشتن مجدد در یک رودخانه ،غیرممکن
است اما مقایسه الگوهای مختلف ،این امکان را برای ما فراهم میآورد که نقایص خویش را
بهتر دریابیم و افقهایی را برای حل مسائل خویش ترسیم نماییم.
در عرفان ما موارد بسیاری از رویکردهای اجتماعی و توجه به پیوندهای اجتماعی وجود
دارد اما شاید یکی از درخشانترین آنها ،تأسیس شهر اخوانآباد به دست عبداهلل قطب بن
محیی ،عارف قرن نهم هجری ،باشد که برای آسایش مادی و معنوی پیروان خویش ،این شهر را
بنا میکند و قواعد خاصی را برای زندگی در آن مشخص مینماید .متأسفانه به رغم این رویکرد
کم نظیر در تاریخ ما ،کمتر به این شخصیت و آرای وی پرداخته شده است .پایدار ماندن این
شهر تا زمان حاضر ،نشاندهنده درک باالی جغرافیایی و اجتماعی قطب بوده است .این دوام و
استقامت ،بدون ایجاد پیوندهای اجتماعی قوی ممکن نیست .ساختن یک شهر جدید و
مهاجرت افراد مختلف بدانجا و دوام زندگی اجتماعی در آن بدون حضور یک پیوند اجتماعی
قوی ممکن نیست اما این پیوند از چه سنخی بوده است؟ آیا بر مبنای حفاظت از جان خویش و
رفع احتیاجات مادی بوده است یا بر مبنای تقسیم کار و رسیدن به منفعت حداکثری؟
روش تحقیق این پژوهش ،مطالعه اسنادی است که در آن متن به منزله نوعی زبان و ابزار
نگریسته میشود که بازگوکننده واقعیتها و پدیدههای اجتماعی است؛ چرا که منبع اصلی ما در
مطالعه آرا و زندگی قطب ،مجموعه نامههای وی است که تحت عنوان مکاتیب منتشر شده است.
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نتیجه تحقیق درباره ماهیت پیوندهای اجتماعی در آرای عبداهلل قطب در سه موضع مشخص
میشود -5:مکاتبات قطب با مریدانش :استمرار این روابط از یکسو و عدم نگاه از باالی قطب
به مریدان ،ویژگی خاص نامههای پرشمار قطب است .در واقع آن چیزی که روابط انسانی را
استثماری میسازد ،جایگاه باالتریست که برخی افراد برای خود قائل میشوند و این رویکرد در
سنت عرفانی ما و اندیشه قطب وجود ندارد؛ چرا که در نگاه عرفانی و اندیشه قطب ،باالتر
دانستن خود از دیگران (به طور مطلق) ،انسان را به ورطه گمراهی میکشاند -5 .تعریف کار به
تعاون :از دیدگاه قطب ،کار کردن بر هر انسانی واجب است و در سنت عرفانی ،تنآسایی را
امری بسیار مذموم معرفی میکند اما وی تصریح میکند که هدف کار ،کسب سود نیست چرا که
روزی هر انسان مشخص است و از آن مقدار بیشتر نمیشود .هدف ،تعاون و کمکرساندن به
سایر مخلوقات الهی است -3 .رسیدگی به حقوق همنوعان به عنوان یکی از تکالیف شهروندان:
قطب ،چهار وظیفه برای هر فرد وضع میکند تا بتواند به شهروندی اخوانآباد درآید :عبادت،
کار ،آموزش و ادای حقوق همنوع .نکته جالب درباره مورد اخیر این است که ادای حقوق
(مانند عیادت مریض ،دید و بازدید و  )...اختصاص به همنوعان و نه همکیشان یا دوستان دارد.
میتوان چنین نتیجه گرفت که قطب ،گونهای از پیوند اجتماعی را مدنظر قرار میدهد که فرای
قومیت و مذهب است و انسان با تمام عالم به عنوان آیات الهی مواجهه میکند؛ از همین رو هدف
تعامالت میان انسانها ،تعاون به سایر مخلوقات الهی و نه کسب سود و منفعتطلبی است.
واژگان کلیدی :عرفان ایرانی -اسالمی ،عرفان اجتماعی ،پیوند اجتماعی ،مکاتیب قطب،
اخوانآباد
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عدالت در بیان واعظان جریان رسمی؛ همدستی آموزههای دینی و منافع
ریحانه صارمی
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اگرچه عدالتطلبی و عدالتگرایی از جمله اصلیترین شعارهای انقالب اسالمی بوده و
گرایشهای حاکمیتی نیز داعیهدار عدالتطلبی در کشور بودهاند ،یک پرسش اساسی همچنان
پاسخ داده نشده باقیمانده است .عدالتطلبی عموماً در تضاد با قدرت تعریف میشود و
عدالتطلبان ،اصلیترین منتقدان قدرت معرفی میشوند اما وضعیت سالهای اخیر چنان شده
است که مدافعان عدالت ،خود افراد صاحب قدرت هستند .فارغ از اینکه این شعارها وجه
پوپولیستی دارند یا نه آنچه اهمیت دارد آن است که چگونه گفتمانِ دفاع از عدالت ،ذیل قدرت
در وضعیت حال حاضر ایران شکل میگیرد و چگونه این جریان ،دفاع خود از عدالت را تبیین
و توجیه میکند؟
در چند سال اخیر ،جریانهای موسوم به عدالتخواه از دل گفتمان حاکمیت درآمدهاند و
بهنحوی به منتقدان حکومت بدل گشتهاند .این افراد که عمدتاً از طیف دانشگاهی هستند و بستر
شکلگیری خود را تشکل دانشجویی میدانند ،به نابرابریهای موجود میپردازند و نقد خود را
نه صرفاً معطوف به دولت که متوجه کل ساختار قدرت در کشور میکنند .ظهور این جریان
موجب آن شده است که واعظان و متفکران مطرح ذیل گفتمان حاکمیتی مشخصاً به مسأله
عدالت پرداخته و مرز خود را با این جریان عدالتخواه تبیین کنند .از این رو پرداختن به ابعادی
که عدالت در گفتارهای این افراد به خود میگیرد ،میتواند نوع نگاه حاکمیت به مسأله عدالت
را نمایش دهد و نشان دهد چه تبیینی از عدالت میتواند همراستا با منافع قرار گیرد و چگونه
میتواند عدالت را به ضد خود به کار گیرد.
به این منظور در این نوشته تالش شده است تا به گفتارهای چهرههای شاخص از جریان
حکومتی پرداخته شود و مواجهه آنها با مفهوم عدل ،عدالت ،مستضعفین ،نابرابری و مساوات
واکاوی شود .از آنجا که عمدتاً در گفتمان رسمی ،مفهوم عدالت و مفاهیم حول آن از جمله
مفاهیم دینی قلمداد میشوند و از تحلیلهای درونمتنی و دروندینی برای تصویر و توصیف
 . 5دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ rsaremi@gmail.com
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عدالت بهره گرفته میشود و همچنین از روایات تاریخی شیعی برای حجیتبخشی به آن
استفاده میشود ،در این پژوهش چهرههای شاخص واعظ ،مورد تحلیل قرار گرفتهاند تا نقش
آموزههای دینی و تبیینهای دینی برای تثبیت و توجیه این نگرشها به عدالت بیان گردد .از این
رو در این نوشته به گفتارها و سخنرانیهای حجتاالسالم پناهیان ،حجتاالسالم قاسمیان و
حجتاالسالم کاشانی پرداخته خواهد شد .این اشخاص ،چهرههای شاخصی هستند که در صدا
و سیما ،که بهنوعی رسمیترین تریبون حاکمیتی محسوب میشود ،بهطور مکرر حضور دارند و
به وعظ و سخنرانی میپردازند و از سوی دیگر در سالهای اخیر در باب عدالت و
عدالتخواهی سخنرانیهای متعددی داشتهاند.
در این پژوهش ،نمونه آماری تمامی سخنرانیهای موجود در پایگاههای اطالعرسانی این
سه واعظ در نظر گرفته شده و با جستوجوی کلیدواژههای منتخب حول مفهوم عدالت
سخنرانیهای مرتبط استخراج گردیده است .همچنین با روش تحلیل محتوای کیفی این
سخنرانیها کدگذاری شده و مقولههای اصلی استخراج گردیدهاند.
یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عدالت در این بیان جدید ،حول چند محور معنا
پیدا میکند:
 -5عدالت بهمعنای قسط در ساحت حقوقی :در این معنا اجرای عدالت بهمعنای اجرای صحیح
قانون و عمدتاً اجرای مجازات اسالمی است .مجری اصلی این عدالت ،قوه قضاییه است و
مطالبه عدالتگرایی صرفاً محدود به قضات میگردد .در این گفتارهای مطرح ،وجه
عدالتگرایانه علی (ع) در قضاوتهای او خالصه میشود و به نحوه پیادهسازی قسط توسط
او اشاره دارد .از این رو عدالت بهمعنای عدالت اجتماعی تعینیافته نیست که بهمعنای
اقدامی در راستای حق قانونی و شرعی بیان میگردد.
 -5برادری در عوض برابری :در گفتههای این واعظان میتوان چنین برداشت کرد که تالش بر
تأکید به برابری با اقدامات فردی و به اصطالح جهادی و کارهای خیریه تلفیق میگردد.
خلط این مفاهیم موجب می شود که در هنگام سخن از برابری بحث به برادری و همدلی
برسد .از جمله این موارد تأکید بر مواسات در عوض عدالت است .جامعه مهدویِ
ترسیمشده در این سخنرانیها همراه با اقدامات خیرخواهانه فردی و از خودگذشتگیها
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ترسیم میشود و از این رو در عوض آنکه عدالت ،وضعیتی عینی تعریف شود ،به وضعیت
ذهنی و فردی برای رسیدن به جامعه موعود تأکید میگردد.
 -3همخوانی عدالت و ثبات :در این وعظها به کرات از تقدم مصلحت بر عدالت سخن گفته
میشود .مصلحتی که با تبیینهایی چون عدم پذیرش جامعه ،بهخطر افتادن والیت و با وعده
فرارسیدن زمان مناسب بیان میشود ،عمده توجهش را در اصل بر تثبیت وضعیت فعلی و
تعویق اجرای عدالت میگذارد .همچنین این استدالل که اجرای عدالت ،نیازمند قدرت است
نیز تثبیت قدرت بر اجرای عدالت ،اولویت پیدا میکند .بهطور خاص استقرار حکومت دینی
بر آموزه عدالت اولویت مییابد.
 -2غامضبودن مسأله عدالت :یکی از نکات تکرارشونده در این گفتارها آن است که عدالت،
مسأله شفافی نیست و مسألهای که در ظاهر بهنظر عادالنه است ،میتواند عمالً ظالمانه باشد.
ادعای عدالت همهجانبه ،عدالت متفکرانه و مانند آن از جمله این موارد است .در
روایتهای تاریخی نقلشده در این گفتارها خوارج و معاویه بهعنوان نمونه جریانهای
عدالتخواه معرفی میشوند .همچنین مسأله مصلحت و شفافنبودن مصلحت بر غامض-
بودن مفهوم عدالت اشاره دارد.
میتوان چنین برداشت کرد که گفتمان عدالت در جریان حاکمیتی بهسمت تثبیت قدرت و
به حاشیهراندن مفاهیمی از جمله برابری ،مستضعفین و عدالت اجتماعی پیش میرود و
عدالتطلبی را از یک مطالبه جمعی و انتقادی به اقداماتی فردی و خودسازانه تبدیل میکند.
اگرچه پیش از این شعارهای عدالتطلبی بهنحوی میتوانست در کنار قدرت قرار گیرد اما
بهنظر میرسد که دیگر دشوار می توان مطالبه عدالت را در راستای تثبیت وضع موجود قرار داد
و از این رو یا عدالت می بایست از معنا تهی گردد و یا از اولویت خارج شود و جای خود را به
مفاهیم دیگری از جمله قسط ،والیت و مواسات دهد.
واژگان کلیدی :عدالت ،نابرابری ،مستضعفین ،واعظان ،گفتمان رسمی ،روایات شیعی
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بررسی خیریه مذهبی مبتنی بر قرائت شیعی از دگرخواهی بر بستر
اجتماعی ایران دهه 19
فاطمه صالحی
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در حالیکه نتایج پژوهشهای کالن و جزئی در کشور حاکی از آن است که شاخصهای
همبستهساز رو به افول است ،آمارهای رسمی و غیررسمی نشان از افزایش خیریه و اوقاف و
سمن های اجتماعی دارد .خیریه به عنوان یکی از اشکال فعالیت جمعی در راستای دگرخواهی
است .پرسش وقتی به وجود میآید که چگونه جمع افول شاخصهای همبستهساز و افزایش
خیریهها ممکن شده است .به بیان دیگر ،نسبت بین همبستگی اجتماعی و نهادهای خیریه در
وضعیت کنونی جامعه ما چگونه است؟ و جایگاه و نقش خیریههای شیعی در این میان چیست؟
در این پژوهش ،خیریه به عنوان یکی از اشکال فعالیتهای دگرخواهانه در ارتباط با بستر دینی
مورد پژوهش قرار گرفته است .به این معنا خیریه ،ناظر به نهادی است که فعالیت در آن با انگیزه
انجام عمل خیر مبتنی بر دستورات دینی صورت بگیرد و افراد درگیر ،خود را خیر بنامند.
بر این اساس و مبتنی بر چهارچوب نظری ،دو شکل از رویکرد به فعالیت خیریهها به عنوان
فرضیه تحقیق ،یعنی نتایج متفاوت فرض شده ،انتخاب شدهاند .از این دو قسم ،به صورت
قراردادی با عناوین خیریههای صدقهمحور و خیریههای مسألهمحور یادشده است؛ که هر دو بر
اساس تعاریف دینی تبیین شدهاند .به شکلی که ربط آن با مفهوم همبستگی اجتماعی از دل دقت
نظری در میدان ،در حد امکان توضیح دادهشود.
روش مطالعه در این تحقیق ،مطالعه موردی است .در راستای درک نظام معنایی خیرین و
همچنین در مقابل ماحصل این کنش اجتماعی ،یعنی دیالکتیک اهداکننده و پذیرنده ،این امکان
با تئوریزهکردن و فهم جامعهشناختی موارد منفرد امکانپذیر است .جمعبودن دو قسم تعریف-
شده از خیریه ،نوینبودن و همچنین امکان دسترسی به اطالعات که میبایست در مطالعه فراگیر
امکانپذیر باشد ،منجر به انتخاب خیریه داراالکرام حضرت ابوالفضل العباس جهت انجام مورد-
پژوهی شده است .در جمعآوری اطالعات از تمامی تکنیکهای طرحشده در مطالعه موردی
 . 5کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران؛ f.salehi67@gmail.com
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استفاده شده است .نتایج مبتنی بر  52مصاحبه ،بررسی کلیه اسناد موجود و قابل دسترس ،بیش
از  32ساعت مشاهده و مشاهده مشارکتی در فعالیتهای حال حاضر خیریه و ورود به روابط
درون سازمانی به دست آمده است.
براساس داده های حاصل از انجام پژوهش بر روی این خیریه ،شش محور نظری به دست
آمده است .این یافتهها نه به صورت مسائل قطعی که به گونهای پویا ،در حرکت و متقابل بین
مواضع گوناگون طرح میشود .این شش محور شامل موارد زیر است:
 اول :تکرار سیاست امداد یا توانمندسازی
 دوم :دوگانهسازی یا همراهی با جامعه /حاکمیت /مرجعیت
 سوم :رفع محرومیت یا بدبختگرایی
 چهارم :سهگانهی اثرگذار نیکوکار ،مددکار ،حامی
 پنجم :همبستگی خیریه در میانه همبستگی عام و همبستگیهای خُرد
 ششم :خیریه در مسیری نو یا بازگشت به هویتگرایی
با توجه به مرور یافتههای تحقیق در  3محور یاد شده ،تجربه خیریه از منظر ادوار زمانی و
پیشینه تاریخی آن که به چهار دوره شکلگیری ،مدونکردن فعالیتها از پس تجارب،
شکلگیری ساختار ،سازماندهی و بوروکراتیزهکردن فرآیند کار و نهایتاً فعالیت در قالب
گواهینامهها و پلتفرم مجازی میشود ،نشان از چرخش نگاه هویتگرای شیعی به سمت نگاهی
عام ،جهت حفظ تمامیت خیریه داشته است .در طی گستردهشدن فعالیت خیریه و سازمان-
یافتگی اداری ،جذب منابع مالی نیز گسترش یافته است .این امر با چرخش استراتژیک موسسه
خیریه از فعالیت چهره به چهره در شهرهای بزرگ ،به فعالیت مجازی در قالب پلتفرم نیز ،باعث
تکثر جامعه حامیان گردیده است .جامعهای از حامیانی که بر اساس اعتماد شخصی ،عقاید
مشخصی از خودی و دیگری و میل به هویتگرایی دینی بسته ،با خیریه در ارتباط است و
تداوم همکاری آنان با خیریه ،منوط به این تغییرات بوده است .بر این اساس ،ناگزیر کلیت
فعالیت نهادی مبتنی بر خوانش شیعی خیریه ،دستخوش تغییر در اهداف ،رویهها و نتایج
خیریه مذهبی به اشکال عام شده است تا ضامن حفظ حیات خیریه باشد .همین گسترش فعالیت
خیریه در سطح ملی از یک طرف و هرچه بوروکراتیزهشدن آن ،منتج به این تغییرات ساختاری
و شکلی مجموعه شده است .نکته قابل توجه این است که قبل از هر چیز در اجرای استارتآپ
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مجموعه ،تغییر در رویکرد جذب منابع مالی رخ داده است .این تغییر را میتوان در ابتداییترین
مرحله یعنی تغییر نام از اصطالحات معنادار مذهبی -شیعی یعنی «خیریه داراالکرام حضرت
ابولفضل العباس» به کلماتی با بار خنثی یعنی «به مهربانی» مشاهده کرد.
از طرف دیگر ،پیچیدگی امر اجتماعی و چندالیه بودن آن ،منجر به طرح دوسویگی امر خیر
در تمام بخشهای فعالیت خیریه گردیده است .به همین دلیل ،خیریه در تمامی ابعاد در رابطهای
دوسویه با جامعه قرار دارد .از سویی در نفی دیدگاههای بسته و هویتگرا نسبت به جامعه عمل
کرده اما از سوی دیگر ،وابستگی متقابل به اخالقیات جمعی جامعه حامی که به منابع مالی آن
نیازمند است ،آن را به سمت هویتگرایی و قومگرایی سوق داده است .موقعیتی پارادوکسیکال
که در رفت و برگشت با جامعه از همبستگی خاص به سمت همبستگی عام در حرکت است اما
با سوارشدن بر کلیت بینشی جامعه از تجمیع دیدگاهها به سمت همبستگی خاص و حتی
برخالف آن ،در ایجاد پایگاهی منفعل حرکت کرده است ،به ویژه که با کثرت خیریهها و
حمایتهای غیرنظاممند و همپوشانی کور خیریهها افراد ،همبستگیهای پیشین خود مبتنی بر
نهاد خانواده یا رابطه نژادی و قومیتی خود را به مرور از دست داده و تحت عنوان بزرگتری به
نام جامعه ،به حمایت اقتصادی به عنوان یک حق اجتماعی چشمداشت پیدا میکردهاند.
بر این اساس ،خیریه مبتنی بر تعاریف سنت شیعی در جامعه متکثر امروز و در سایه
حاکمیت شیعی ،نیازمند مرزبندی با تعاریف هویتگرای دینی و حاکمیتیای است که منجر به
طردشدن از جانب جامعه متکثر امروز ایران میشود و از سوی دیگر نیز ،توسط عناصر
هویتگرا به واسطه ارتباط مالی جهت داده میشود.
واژگان کلیدی :خیریه مذهبی ،بستر جریان شیعی ،همبستگی اجتماعی ،صدقه محور ،مسأله
محور
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دین و پتانسیل شورش :پژوهشی در تهران
محمدرضا طالبان

5

دین در طول تاریخ ،چهره ای دوگانه از خود نشان داده است .دین از یک طرف ،همواره بهعنوان
یک منبع تنظیمکننده رفتارهای انقیادی یا عامل حفظ وضع موجود عمل کرده است .این واقعیت،
بی تردید به جوهر دین مربوط است که مجموعهای از ارزش هـا و هنجارهـای اساسـی را بـرای
تنظیم زندگی انسان ها جهت هدایت در کسب رستگاری یا نجات بعد از مرگ عرضه کرده و بـا
معنابخشی و توجیه آنجهانیِ نامالیماتِ اینجهانی ،موجب برانگیختگی احساس اشتراک جمعی
و بازتولید نظم اجتماعی بوده است .از سوی دیگر ،واقعیـات تـاریخی حـاکی از آننـد کـه دیـن
بهعنوان عامل تهییج ،شورش و بسیج انقالبی نیز عمل کرده است .دلیل ایـن امـر نیـز تـا حـدود
زیادی آن است که دین متضمن معیارهای اخالقی متعالی است که آرمانهـایی را بـرای ارزیـابی
اعمال حاکمان و وضعیت موجود تعریف میکند .از این رو ،کسانی که از حاکمان و نظم موجود
ناراضیاند می توانند برای حمله به آن ،تأییدات نیرومندی را برای خود در دین بیابنـد .نتیجـه آن
که ،دین چون هم حاوی عناصر حفظ نظـم موجـود اسـت و هـم حـاوی عناصـری کـه موجـد
تغییرات اساسیاند ،هم میتواند تکیه گاهی برای نهادهای مستقر جامعه باشد و هم یـک نیـروی
اعتراضی و شورشی .با این حال ،ذخیره دانشی قدمای علوم اجتماعی در بسیاری از دیدگاههـای
جامعه شناختی ،داللت بر این استنتاج نظری دارد که چون دیـن نقشـی تـوجیهی یـا حمـایتی از
سنت های حاکم در جامعه و نظم موجود دارد ،پس الجرم موجب کـاهش پتانسـیل شـورش در
میان افراد یک جامعه میگردد.
از آن طرف ،پس از وقوع انقالب اسالمی و تثبیت حکومتی بـا سـاختار دینـی در ایـران ،دو
نهاد دین و حکومت در یکدیگر ادغام شده و یک نظام یکپارچه با همپوشـانی کامـل را تشـکیل
دادند .از آنجا که ،شورشها معموالً کنش هایی جمعی و معطوف به حکومـت یـا نظـام سیاسـی
مستقر هستند ،ماهیتِ دینیِ حکومت مسلماً تأثیر مهمی بر چگونگی ارتباط دیـن بـا شـورش در
ایران میگذارد .در کل ،بهنظر سخنی موجه می رسد اگـر گفتـه شـود کـه هـر چقـدر باورهـا و
 .5دانشیار جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی
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ارزشهای افراد و گروههای یک جامعه همانندی بیشتری با ارزشهای حکومت یا نظام سیاسـی
آن جامعه داشته باشد ،پتانسیل شورش بین آنها کمتر است .بـه عبـارت دیگـر ،وجـود سـنخیتی
بنیادین میان ارزشها و هنجارهای یک حکومت دینی با ارزش هـا و هنجارهـای مـردم متـدین،
تعلق و حمایت سیاسی بوجـود آورده و تمایـل متـدینان را در پیوسـتن بـه کـنشهـای جمعـی
شورشی کاهش میدهـد .بنـابراین ،مـی تـوان همـان اسـتنتاج نظـری متعـارف در دیـدگاههـای
جامعه شناختی را در بافت فعلی جامعه ایران موجه دانست ،مبنی بر ایـن فرضـیه کـه در جامعـه
ایران هرچه میزان دینداری افراد بیشتر باشد ،به احتمال زیاد نسبت به نظام سیاسیِ دینیِ موجـود
نگرش مثبتتری پیدا میکند و پتانسیل شورش کاهش مییابد.
داده های این تحقیق با روش پیمایشی در میان نمونهای  566نفری از افراد  52سال به بـاالی
ساکن در شهر تهران بهدست آمده است .از حیث سنجههای اصلی تحقیق ،ابتدا مفهـوم شـورش
به هر گونه تظاهرات خشونتبار افراد تعریف شد که با برخورد یا درگیریهای جمعی در قالب
تخریب و/یا آتش زدن ،آسیبهایی را به اماکن دولتی ،اموال عمومی و خصوصی ،بانـکهـا و ...
همراه است .مفهوم پتانسیل شورش نیز به معنای میزان موافقت و مخالفت با کنشهای شورشـی
میباشد که شهروندان ممکن است برای رسیدن به اهداف و مقاصدشان برگزینند .این مفهـوم بـا
مقیاسی هفت گویهای در طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت که پـس از انجـام آزمـونهـای
آماری ،شواهد بهدست آمده بر اعتبار و پایایی مقیاس پتانسیل شورش داللت داشت.
دینداری نیز بر اساس میزانی که فرد به تعالیم و دستورات دینی التزام دارد ،و آن را در قالـب
باورها ،احساسات و رفتارهای خویش بازتاب می دهد ،تعریف گردید .سپس ،مفهوم دینداری یـا
التزام دینی به دو نوع التزام عینی (رفتاری) و ذهنی (اعتقـادی و عـاطفی) تقسـیم گردیـد .التـزام
عینی ارجاع دارد به کلیه رفتارها و اعمال معطوف به امر قدسی یا خداونـد کـه توسـط سـازمان
مذهبی مشروع در جامعه ،مشخص و توصیف شده و دربردارنـده کلیـه صـورتهـای فـردی و
جمعی مشارکت در اعمال و مناسک دینی است .التزام ذهنی دربردارنده اعتقاد به و /یـا شـناختِ
توصیفات و تبیینهای تأییدشده توسط یـک سـازمان مـذهبی و داشـتن عواطـف و احساسـات
مساعد نسبت به آن است .در تحقیق حاضر ،التزام ذهنی یا بُعد اعتقادی دینداری با پنج گویه در
خصوص اعتقاد به خداوند ،پیامبری حضرت محمد ،معاد ،وجـود فرشـتگان یـا مالئکـه ،نتیجـه
اخروی اعمال در قیامت مورد سنجش قرار گرفت .سنجش التزام عینی یا بُعد رفتاری دیـنداری
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با پنج سوال در خصوص نمازهای یومیـه ،روزه گـرفتن و نمـاز جماعـت در مسـجد یـا ادارات
صورت پذیرفت .سنجه مرکّب دینداری کل نیز از ترکیب وزنـی دو سـنجه اعتقـادات و اعمـال
دینی بر اساس تکنیک «تحلیل مؤلفههای اصلی» در تحلیل عاملی ساخته شد.
از آنجا که ممکن است استدالل شود که الگوی ارتباط پتانسـیل شـورش بـا «اعمـال دینـی»
متفاوت با «اعتقادات دینی» است؛ متغیر مستقل دینداری بصـورت دو بُعـد اعتقـادی و رفتـاری
مدنظر قرار گرفت .همچنین ،بنا به توصیه بسیاری از روششناسان و دانـشپژوهـان ایـن حـوزه
مطالعاتی مبنی بر لزوم استفاده از متغیرهـای جمعیـتشـناختی بـهعنـوان متغیرهـای کنترلـی در
پژوهش حاضر چهار متغیر جنس ،سن ،وضعیت تأهل و تحصیالت بهعنوان متغیرهای کنترلی در
نظر گرفته شدند .با بهکارگیری مدل های آماری چنـدمتغیره ،نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه تـأثیر
خالص اعتقادات دینی ،اعمال دینی و دینداریِ کل بر سازه پتانسیل شورش بهصورت هماهنـگ
و سازگار با فرضیه تحقیق« ،کاهشی» بوده است .مضافاً بر ایـن کـه ،میـزان یـا شـدت تأثیرشـان
«متوسط» (بین  35الی  23صدم) و از لحاظ آماری نیز کامالً معنادار بودهاند (.)P = 6/666
حاصل سخن آن که ،نتیجه اصلی این پژوهش کالً بر ارتباط معکوس دینداری (اعتقادات
دینی ،اعمال دینی و دین داری کل) با پتانسیل شورش و تأیید تجربـی فرضـیه تحقیـق داللـت
داشته است.
واژگان کلیدی :دین ،دینداری ،شورش ،شهر تهران
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گفتمان ،برنامه و ماموریت توسعه اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید
حبیباله طاهرخانی

5

در نگاه ما شهرسازی در شهرهای جدید ،ایجاد همزمانِ فضای کالبدی و فضای اجتماعی است
که ارتباط دیالکتیکی تنگاتنگی با هم دارند .از چنین منظری ،یکی از مهمترین استراتژیهای
شرکت عمران شهرهای جدید در دوره اخیر مدیریتیاش ،بازخوانی مستمر نظریه و تجربه
شهرهای جدید با هدف بازتعریف و طراحی توسعهشهری نوینی است که بتواند جایگاه این
شهرها را در نظام شهرسازی کشور ارتقا دهد و فرصتهای جدیدی برای بهبود وضعیت
سکونت و نیز فعالیت بهوجود آورد .بررسی وضعیت جمعیتپذیری و نیز عملکردی شهرهای
جدید نشان داد که ضروری است گفتمان نوینی را جهت بروزرسانی و جامعیتبخشیدن در
الگوی توسعه آنها مطرح نمود تا شهرهای جدید ،فضایی برای شکلگیری یک زندگی پویای
اجتماعی با استانداردهایی باال در شاخصهای کیفیت زندگی باشد .برای این منظور ،گفتمان
توسعه اجتماعی و فرهنگی را بهعنوان یکی از مهمترین دستورکارهای تحولی شرکت مطرح
نمودیم تا برای اجتماعسازی در کنار کالبدسازی ،اقدام کنیم.
برای تعریف و برنامهریزی گفتمان توسعه اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید از گروهی
از جامعهشناسان خبره در حوزه جامعهشناسی شهری دعوت بهعمل آمد که در شرکت عمران
شهرهای جدید مشغول به کار شوند تا متناسب با واقعیتهای شهرهای جدید و نیز تجارب ملی
و جهانی دستور کارهای جدیدی در این خصوص ،تعریف شود .همزمان با اخذ نظر موافق
مجمع شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص بازنگری در چارت سازمانی شرکت ،با
سازمان امور ادا ری و استخدامی کشور مذاکره شد و موافقت آن برای ایجاد دفتر تخصصی
توسعه اجتماعی و فرهنگی ،اخذ گردید.
برای محقق شدن امر توسعه اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید  56راهبرد به شرح ذیل
تعریف شده اند که هر کدام از آنها متناسب با نیازها و مقتضیات هرکدام از شهرهای جدید
متشکل از برنامه های متعددی هستند که توسط دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت مادر و
 .5مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید؛ h.taherkhani@ntdc.ir
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نیز واحدهای تابعه در شرکتهای عمران عملیاتی شده و یا در حال عملیاتیشدن هستند :ایجاد
و گسترش زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی ،گسترش فضاهای کسب و کار اجتماعی،
نیازسنجی اجتماعی پروژههای عمرانی ،مشارکت و تسهیلگری اجتماعی ،رویدادهای شهری،
هویت بخشی ،ارتقاء بازنمایی و مسئولیت اجتماعی شرکتی ،مطالعات و پژوهشهای اجتماعی و
گفتمانسازی توسعه اجتماعی و فرهنگی و گسترش گردشگری.
ایجاد بیش از  566مدرسه در دو سال اخیر ،ایجاد مراکز محالت بهخصوص در سایتهای
مسکن مهر در جهت تبدیل مسکن مهر از یک طرح مسکنسازی به یک طرح شهرسازی ،ایجاد
فرهنگسراها و سراهای محالت ،ایجاد گذرهای فرهنگ و هنر ،ایجاد بوستانها و پارکها و
تجهیز آنها بهخصوص با تجهیزات بازی کودکان ،ایجاد کانونهای پرورش فکری کودکان و
نوجوانان ،ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفهای ،انجام نظرسنجی از شهروندان شهرهای جدید،
انجام مطالعات و پژوهشهای متعدد اجتماعی ،برگزاری سمپوزیومهای مجسمهسازی ،اجرای
دیوارنگارهها ،تهیه نقشههای ویژه کودکان و  ...از جمله مهمترین اقدامات انجامگرفته در
شهرهای جدید در جهت توسعه اجتماعی و فرهنگی آنهاست.
امید میرود که با دستورکارهای نوینی چون گسترش زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی،
گسترش حمل و نقل عمومی ،گسترش فضاهای کسب و کار ،اجرای برنامههای جدید طراحی
شهری ،اجرای برنامههای نوین توسعه مسکن ،تعادلبخشی طبقاتی در سیاستهای جذب
جمعیت و  ...که در حال عملیاتیشدن در شهرهای جدید کشور هستند ،این شهرها که در حال
تجربه روندهای سریع جذب جمعیتاند ،تبدیل به فضاهای شهری مطلوبی برای زندگی اقشار
مختلف اجتماعی شوند.
واژگان کلیدی :شهرهای جدید ،توسعه اجتماعی و فرهنگی ،تحول سازمانی ،هویت شهری ،نیاز
سنجی اجتماعی شهروندان ،پروژههای عمرانی ،گسترش فضاهای کسب و کار اجتماعی،
گسترش فضاهای کسب و کار اجتماعی.
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دوگانۀ کنترل /نظارت در وضعیت دیجیتال :مطالعهای بر پایداری نظارت در
دانشگاه سایبری ایرانی
حامد طاهری کیا

5

میشل فوکو در آثاری که پیرامون چگونگی شکلگیری جامعه مدرن انجام داده است ما را متوجه
سازوبرگهای یک نظام تنومند و عظیمی میکند که آن را در مفهوم جامعه نظارتی تبیین
مینماید .جامعه نظارتی شیوهای از حکومتمندی است که در آن فضاها بسته و تبدیل به میدان
دیداری میشوند و زیر نظر چشمی سراسربین ،فراتر از سوژههای درگیر به فضا قرار دارند.
فضاهای جامعه نظارتی مبتنی بر مهار موقعیت های خالف نظم و هدایت آنها به بیمارستانها،
تیمارستانها و زندانهاست .فضاهای نظارتی مبتنی بر نظمی بنا شدهاند که در حالتهای بودن
در فضا تعریف شده و جایگاه آنها مشخص است ،بنابراین هرگونه حالتی جدا از الگوها و
انتظارهای قانونی شناسایی و از ادامه آنها جلوگیری میشود .به بیانی ،فضاهای نظارتی درگیری
عمیقی با حالتهای احتمالی نقض قانون و به چالشکشیدن مرزهای نظم دارند و با پیشبینی
آنها در پی جلوگیری از عملیاتی شدنشان هستند .از سوی دیگر ،جامعه نظارتی متعلق به
مناسبات ارتباطی است که در آن تولید و چرخش اطالعات ،بنا شده بر رسانههای قدیمی مانند
روزنامه ،رادیو و تلویزیون ،در اختیار سامانههای قدرت است .رسانههای قدیم شکل متصلب
دارند و در حدود مکان و زمان مشخص صلب شدهاند .به بیانی ،باید حتماً به خانه رسید تا
تلویزیون را روشن کرد ،رادیو را نمیتوان همینطور حمل کرد و به هر گوشهای برد ،یا روزنامه
را باید به دکه ای رسید و خریداری کرد یا باید منتظر صبح روز بعد شد تا نسخهای از آن توسط
پستچی بهدست برسد اما در جامعه پسادیجیتال که باید آن را برههای از ظهور رسانههای جدید
در نظر گرفت ،وضعیت تازهای از فضا و زمان بهوجود آمد که بیش از هر چیز ،دارای ویژگی
سیالیت است .فضا و زمان در جامعه پسادیجیتال بر اساس وسعتی از تولید و چرخش اطالعات
است که نظام جدیدی از سرمایهداری را شکل داده است .تولید و چرخش سریع اطالعات یعنی
همگامشدن جامعه اطالعاتی با تغییرات پی در پی است که نتیجه آن ،تولید فضا و زمان موقتی
 .5عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ Kia.erhut@iscs.ut.ac.ir
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است .فضا و زمان موقتی ،دیگر در محدوده مکان جغرافیایی نیست و مکان هر آنجایی تعریف
میشود که میتوان اطالعاتی را تولید و سپس مخابره کرد .مکانها به جریانی از اطالعات متصل
شدهاند که از آنها اطالعات بیرون میآید و چرخش اطالعات ،مکانهایی را با قابلیت حرکت
پدیده آورده است .از این رو ،ماهیت جامعه پسادیجیتال بر جریانی از حرکت و سیالیت استوار
است که دیگر شیوههای نظارتی جامعه پیشادیجیتال را بر نمیتابد .جامعه پسادیجیتال باید
کنترلگر سیالیت فضا و زمان باشد و جریانهای موقتی را میتواند پیشبینی کند و بهجای
جلوگیری از عملیاتی شدنشان آنها را پیشگیری میکند .قدرت پیشگیری بهجای قدرت
جلوگیری قرار گرفته است و پیشگیریها از وقوع پدیده جلوگیری نمیکنند بلکه وقوع را کنترل
میکنند .بر این اساس ،رسانههای جدید که متکی بر تکنولوژی دیجیتال ،هوش مصنوعی،
ماهواره و حسگرها هستند فرهنگ متحرک را بهوجود آوردهاند که برای دسترسی به اطالعات،
دیگر فقط کافی است ابزاری هوشمند ،مانند تلفنهای همراه هوشمند را در جیب داشته باشیم
تا آنگاه به فضا و زمان سیال ارتباطات وارد شویم .در نتیجه ،با رخداد شیوع ویروس کرونا در
ایران ،دانشگاه ایرانی که حتی در دوران پسادیجیتال به شکل فضا و زمان بسته و محدود به
مکانی در جغرافیا تعریف شده است و دانشجویان فقط با ضرورت حضور در آن و در
چارچوب دیوارهای کالس درس در مکانِ صلب یادگیری قرار میگرفتهاند ،بهطور ناگهانی به
فضا و زمان وضعیت پسادیجیتال پرتاب شده است .در این پرتابشدگی ،دیگر نظارتهای
سنتی بر رفتار فرهنگی و علمی دانشجویان در فضای مصلوب دانشگاه و کالس درس
امکانپذیر نیست ،بلکه هر دانشجو از مکانی غیرمشخص و حتی در حال حرکت در کالس
شبکهای درس شرکت میکند .کالس شبکهای یعنی کالسی که در شبکهای از پیوندها با
واسطهگری رسانههای دیجیتالی تشکیل شده است .در کالسهای شبکهای فضا و زمان سیال
است ،زیرا زمان فقط دیگر آن زمان تکینه و منحصر به فرد حضور در چارچوب مکان مصلوب
کالس درس نیست ،بلکه هر دانشجو در زمانی متفاوت وارد زمان کالس درس شبکهای
میشود .زمان متفاوت ،اشاره به تکثری از ویژگیهای متفاوتی دارد که هر دانشجو از فضاهایی
متفاوت به شبکه ورود میکند .در شبکه ،دیگر نمیتوان بر حالت دانشجویان نظارت داشت و
فقط میتوان آنچه را میتواند ،رخ بدهد کنترل کرد.
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پرسش اینجاست که دانشگاه ایرانی که از فرهنگ نظارتی به فرهنگ کنترلی پرتاب شده
است ،چقدر توانایی و ظرفیت عملیاتیکردن فرهنگ کنترلی را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش
باید منتظر پژوهشهای متفاوتی در رابطه با دانشگاه سایبری از نوع ایرانی ماند و در این مقاله ما
به دنبال کوششی از طرح و تولید نظریه برای رویارویی با فرهنگ کنترلگری در دانشگاه
سایبری هستیم .فهم ماهیت فرهنگ کنترلی نیاز به ابزار و مفاهیم نظری دارد تا بتواند چگونگی
وضعیت را تبیین کند و اطالعاتی که از چگونگی کنترل کالس درس شبکهای بیرون میآید را
در یک سپهر نظری به سوی عملیاتیکردن شیوههای کنترلگری کالسهای درس شبکهای در
دانشگاه سایبری پیش ببرد .پس شیوههای کنترلگری باید بر فهم هستیشناسی ماهیت فرهنگ
کنترلی ،در وضعیت پسادیجیتال ،استوار شود.
نتیجه این مقا له ،شناسایی ماهیت دانشگاه ایرانی در فرهنگ نظارتی در عصر پسادیجیتال
است که گذار از دانشگاه نظارتی به دانشگاه کنترلی را پیچیده و سخت کرده است ،زیرا فرهنگ،
سیاست و اقتصاد ایران در جهان پسادیجیتال ،همچنان در وضعیت تاریخ پیشادیجیتال بهسر
میبرد .بنابراین ،رخدادی مانند شیوع ویروس کرونا ما را به ظرفیتهای وضعیت پسادیجیتال در
حذف ارتباطهای آنالوگی مبتنی بر فضاهای بسته ،زمانهای واحد و مکانهای مصلوب
جغرافیایی آشنا کرده است و ضرورت طرح ماهیت دانشگاه سایبری از با اهمیتترین رویکردها
در ایجاد برنامههایی برای ساماندادن به فرهنگ دانشگاه سایبری ایرانی است .از این رو ،چالش
تداوم پایداری نظارت و ناپایداری پیادهکردن مناسبات جامعه پسادیجیتالی در ایران تبدیل به
مسألهای امنیتی و به تعویق افتاده به نظر میرسد که عملیاتیشدن دانشگاه کنترلی یکی از
مهمترین ابعاد آن است.
واژگان کلیدی :پیشادیجیتال ،پسادیجیتال ،دانشگاه ،کالس درس شبکهای ،فضا ،زمان ،مکان
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بررسی اشکال مقاومت سوژه دانشجو؛
مطالعهای قومنگارانه در دانشگاههای تهران
فرشته طوسی ،5محمدامین زندی

5

دانشگاه در ایران از گذشته تا به امروز همراهی بسیار آشکاری با کنشگری و فعالیتهای
سیاسی و اجتماعی داشته است .بهگونهای که علمآموزی و کنشگری در دانشگاه ،سابقهای به
اندازه تأسیس آن در ایران دارد .از سمتی دیگر ،مشروعیتبخشی دانشگاه برای حکومتها ،این
نهاد را برای سازوکار قدرت نیز بسیار با اهمیت کرده است و به همین دلیل این نهاد جدا از
دولت و حاکمیت نیست و درعینحال سازوکارهای طرد و سرکوب و سلطه مختص به خودش
را هم تولید میکند .در واقع دانشگاه همچنان که در ساختار قدرت بزرگتری قرار دارد ،دایره و
روابط قدرت خاص خودش را بهصورت همزمان تأسیس و خلق کرده و آن را بسط داده است.
این میدان قدرت که نوعی عینیتبخشی به سازوکار قدرت را هم در درون خود دارد ،بهگونهای
سامانیافته که در تمامی عرصههای اعم از فضا و معماری ،نحوه برگزاری کالسها ،نهادها و
ابزارهای کنترلگر ،برخورد اساتید و مسئوالن ،آییننامهها و بخشنامهها ،نحوه اداره دانشگاه و
غیره قابلمشاهده است.
این اعمال قدرت در دانشگاه« ،دانشجو» را در معرض این طرد و حذفها قرار میدهد.
هرچند که این طرد تنها به فعاالن دانشجویی بهمثابه یک سوژه سیاسی هم بازنمیگردد و همه
دانشجویان را شامل میشود« .دانشجو» هم میتواند دانشگاه را بهعنوان فضایی برای کسب
مدرک تحصیلی انتخاب کرده باشد و یا بهصورت آگاهانه آن را تبدیل به یک میدان کنشگری
برای خود کند .روابط نابرابر قدرت در دانشگاه ،زیست «دانشجو» را هم در معرض این سلطه
قرار می دهد ،چرا که در سمتی یک نهاد با سازوکارهای مشخص سرکوب حضور داشته و در
سمت مقابل دانشجویان بهعنوان اعضای این نهاد حضور دارند .این سازوکار قدرت که گاهاً
ساماندهی مشخصی را هم در پی دارد ،در برابرش چگونه مقاومت شکل میگیرد؟ امکان
 .5دانشآموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی؛ Fereshtehtousi88@gmail.com

 .5دانشآموخته کارشناسی ارشد اندیشهی سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی؛
Mohammadamin.zandi@gmail.com
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مقاومت میان دانشجویان چگونه عینیت پیدا میکند؟ اشکال مقاومت آنها در برابر دانشگاه
چگونه است؟ دانشجویان در مواجه با سازوکارهای طرد و حذف خود چه استراتژیهایی را پی
میگیرند؟
در این پژوهش ،اشکال مقاومت در برابر وضع موجود در بین دانشجویان با روش کیفی و
توسط مشاهده ،مصاحبه نیمهساختاریافته و گفتوگوهای غیررسمی شناسایی شده است .ما در
اینجا تالش کردهایم با اتکا به مشاهدات میدانی و مصاحبهها و همچنین منابع نظری ،شکلهای
اصلی مقاومت را در بین دانشجویان دانشگاههای سراسری شهر تهران با روش قومنگاری
انتقادی بازشناسی کنیم .در این روش افراد مصاحبهشونده از تلفیق دو شیوه نمونهگیری تعمدی
و گلوله برفی انتخاب میشوند .بر همین اساس در این مقاله با  55دانشجو به صورت مستقیم
مصاحبه انجام شده است و گفتوگوهای غیررسمی با مسئولین و دانشجویان و مشاهدات
محققین در میدان کنش نیز ،توانسته است به فرآیند انجام این پژوهش کمک کند.
فعالیت دانشجویی محققین در طول دوره تحصیل ،امکان آشنایی با میدانهای متنوعی را
برای تحقیق فراهم کرد .به همین دلیل ،دو میدان اصلی و فرعی را میتوان برای این مقاله مدنظر
قرار داد .میدان اصلی پژوهش عبارت است از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
واقع در سهراه ضرابخانه و پردیس مرکزی دانشگاه عالمه طباطبایی واقع در دهکده المپیک که
محققین در این مکانها بنا به تحصیل در دانشگاه ،زیست دانشجویی خود را نیز گذراندهاند.
فعالیت دانشجویی نیز این امکان را برای مجریان این پژوهش فراهم کرد که با فعاالن و
دانشگاههای دیگر شهر تهران آشنا شده و درعینحال بعضاً در فضای فیزیکی این دانشگاهها با
دانشجویان و روابط آنها آشنا شوند .به همین دلیل میدانهای فرعی این پژوهش ،دانشگاههای
علم و صنعت ،امیرکبیر و دانشگاه تهران بود .همچنین روابط دوستانه و گعدههای غیررسمی نیز
این امکان را برای ارتباط با افراد بیشتری از دانشگاههای دیگر فراهم کرد.
براین اساس در ابتدا کلیه دانشجویان را در سه سنخ اصلی« ،دانشجویان محصل»،
«دانشجویان فعال نهادی» و «دانشجویان فعال غیر نهادی» شناسایی شدند و به بررسی و تحلیل
هرکدام از این سنخها و مقاومتهایشان پرداخته شد.
مقاومت عرفی :دانشجویی که هدفش از تحصیل اشتغال و یا گذران زندگی است ،در
دانشگاه با مانعهایی از سمت قدرت مواجه میشود و به طریقی به دنبال مجرایی برای زندگی
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آزادانه فردی است و به همین دلیل بهصورت آگاهانه و یا ناآگاهانه مقاومت از خود نشان
میدهد و بسته به شرایط ،استراتژیهای مقاومت متفاوتی مانند دورزدن قانون و افراد ،گول زدن،
نقشبازی کردن و باج گرفتن را در پیش میگیرد.
مقاومت سیال :این نوع از مقاومت ،مختص دانشجوی فعال نهادی است .دلیل این نامگذاری
نیز ،در میان بودن منافع تشکلی است که دانشجو در آن فعالیت میکند .مقاومت اینجا در نقطه
کانونی قرار ندارد و همه چیز ضرورتاً حول آن تعریف نمیشود ،مهم تحقق هدف است.
شیوههایی مثل تجمع و تحصن ،استفاده از رسانه و شبکههای اجتماعی ،تهدید و تعامل توأمان
با مسئوالن ،نوشتن در نشریات و بردهای داخل دانشگاه از جمله مصادیق این مقاومت است.
مقاومت فراگیر :این مقاومت ،مختص دانشجویانی است که به دلیل مشکالت سیاسی و
اجتماعی ،امکان تشکلیابی را ندارند .این نوع مقاومت به دنبال قدسیزدایی از قدرت در همه
عرصههای دانشگاه است و بهصورت نیمه سازمانیافته شکل میگیرد و میتواند در هر فضایی
سر برآورد .استراتژیهای مقاومت نیز ،تسخیر فضایی و کنشهای جمعی پرهیاهو و نافرمانی
مدنی است.
اشکال مقاومت ممکن است در نقاطی با یکدیگر تالقی کنند ،اما استراتژیهای مقاومت،
سوژههای متفاوتی را شکل میدهد .بر همین اساس این مقاومتها دو سوژه منفرد و جمعگرا را
شکل میدهد .سوژه منفرد ،نفع شخصی را به جمعی ترجیح میدهد و مدام به منافع فردی خود
فکر میکند و درعینحال ،درگیر زیست روزمره گروهی نیز هست اما سوژه جمعی در عین
وجود منافع شخصی و محصل بودن ،منافع جمعی را هم مدنظر دارد .کلیدواژه این سوژه «ترس»
است .یعنی مواجهه با ترس ،نوع مقاومتش را بیان میکند و به همین دلیل در مکان و زمانهای
متفاوت ،امکان بروز خالقیت را در خود دارد.
واژگان کلیدی :اشکال مقاومت ،سوژه دانشجو ،مقاومت سیال ،مقاومت فراگیر ،مقاومت عرفی،
امکان مقاومت ،قدرت و سلطه
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نقش اشتغال زنان در توانمندسازی آنان
محدثه عابدی دیزناب ،5ایراننژاد
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در دنیای پیچیده امروز ،اشتغال زنان در جامعه و در خانواده ،ابعاد و معانی جدیدی پیدا کرده
است و از اینرو روابط زن و مرد و تنشهای میان آنان دستخوش تغییرات بسیاری شده است.
توانمندسازی به معنای تفویض و یا اعطای قدرت به کسی است .در دهههای اخیر،
توانمندسازی بـه عنوان مکانیسمی برای افزایش کیفیت زندگی کاری و شخصی زنان مطرح شده
است .تحصیالت و اشـتغال از ابزارهای مؤثر تحقق توانمندسازی زنان است اما نمیتوان نقش
فرهنـگ را در ایـن زمینـه نادیـده انگاشـت .قدرت در علوم اجتماعی از سابقهای طوالنی
برخوردار است و مشتقات آن همچون توانمندسازی یکی از موضوعات روز محققان علوم
اجتماعی و مدیریتی است .پیششرط اساسی ،حذف فقـر جهـانی و حمایـت از حقوق بشر،
توانمندسازی است .توانمندسازی ،به زنان حقوقی را اعطا میکند که بـه آنـان قـدرت اسـتقالل
از مردان را میبخشد.
محوریت تحصیالت و اشتغال در توانمندسازی زنان در جوامع غربی موجب شـده
تئوریـسینهـا احتمـال وجـود ارتباط مشابه در جوامع غیرغربی را نیز مطرح نمایند .گرچه
تحصیالت و اشتغال میتواند زنان را توانمند کند اما نمیتوان نقش فرهنگ را در این زمینه
نادیده انگاشت .هنجارهای اجتماعی میتوانند به طور مستقیم و یا غیرمـستقیم ،میـزان
توانمندسـازی زنـان را محـدود نمایند .هنجارهای اجتماعی ممکن است مستقیماً میل به
توانمندی را تحت تأثیر قرار دهند و یا به طـور غیـرمستقیم دسترسی زنان به درآمد و
تحصیالت را متأثر سازند .البته در ایران نیز با آغاز ورود فرآیند نوسازی به کشور و
همگانیشدن نظام آموزشی در کشور ،آشنایی با تحوالت ساختاری در سایر جوامع و رشد
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ارتباطات اجتماعی ،شکل روابط در خانواده ایرانی نیز دگرگون شد .بهطوری که مشارکت زنان
در عرصه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به طرز چشمگیری افزایش یافته و ساخت خانواده و
الگوهای روابط خانوادگی بهخصوص کنش متقابل زن و شوهر تغییر یافته و تحولی در نگرش
افراد نسبت به توزیع نقشها پیدا شده است ،از این رو زنان به برداشت الگوهای سنتی از نقش
خود بسنده نکرده و نقشهای جدیدی را برای خود لحاظ میکنند (قندهاری .)52 :5325 ،در
سالهای اخیر در کشور ما نگرش جدیدی مورد توجه قرار گرفته است ،بر مبنای این نگرش زن
تنها دریافتکننده نیست ،بلکه تولیدکننده ،مشارکتکننده و در عین حال برخوردارشونده
امکانات بهدستآمده در فرآیند توسعه نیز میباشد.
در ایجاد این وضعیت ،عالوه بر موانع ساختاری و اقتصادی ،موانع اجتماعی و فرهنگی
همچون تبعیض جنسیتی اشتغال ،نگرش سنتی و مردساالرانه دخیل هستند .اگر نهادهای
اجتماعی ،زمینه الزم را برای حضور زنان در دانشگاهها و محیطهای کاری تـسهیل نکـرده
باشند ،آموزش و درآمد چندان به توانمندسازی زنان منجر نخواهد شد و زنـان توانمنـدتر،
وضـعیت مـساعدی نخواهند داشت .حتی مطالعاتی نیز نشان دادهاند که در برخی از کشورها
زنان تحصیلکرده و شاغل نسبت به زنان بیسواد و بیکار (خانهدار) وضعیت بدتری دارند
(میسون )5665 ،یعنی انتظارات و تجویزهای فرهنگی در این زمینه ،بسیار تعیینکننده است .این
احتمال وجود دارد که زنان ایرانی تحصیلکرده و شـاغل نیـز آزادی و توانمندی الزم را با
وجود نهادهای فعلی کسب نکنند (شفیق .)5335 ،مرور مطالعات انجامشده در ایران در زمینه
اشتغال زنان ،حاکی از آن است که کمتر مطالعهای بهویژه در حوزه پژوهشهای کیفی میتوان
یافت که به وضعیت اشتغال زنان و توانمندشدن آنان پرداخته باشد ،بنابراین در این پژوهش به
دنبال این سوال هستیم که آیا اشتغال زنان ،نقشی در توانمندشدن آنان دارد؟
روششناسی بهکار گرفتهشده در این تحقیق ،کیفی است .در پژوهش حاضر از روش
نظریه زمینهای بهعنوان روش تحقیق کیفی استفاده شده است .اینکه محقق به چه عللی به تحقیق
کیفی روی میآورد ،دالیل گوناگونی دارد و به شرایط و ویژگیهای جامعه و عالیق شخصی و
ارتباطات او وابسته است (محمدی .)55 :5336 ،جامعه مورد مطالعه این پژوهش ،زنان شهر
تبریز بودند .با توجه به انتخاب نظریه زمینهای برای تحلیل دادهها برای انتخاب مشارکتکنندگان
از شیوه نمونهگیری هدفمند استفاده شده است .در عرصه پژوهش ،محققان برای بررسی دیدگاه-
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های افراد در پژوهشهای پیمایشی و انواع پژوهشهای کیفی ،از مصاحبه استفاده میکنند.
مصاحبه از فنون یا ابزارهای متداول جمعآوری دادههای پژوهشی است که با گسترش
رویکردهای کیفی و رویکردهای تلفیقی (کمی و کیفی) در سالهای اخیر ،بهطور فزایندهای بدان
توجه شده است .در پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه ساختیافته استفاده شده است.
در تحلیل مصاحبههای انجامگرفته 52 ،مفهوم در قالب  2مقوله فرعی ،مقوله اصلی
توانمندشدن زنان شاغل را تشکیل میدهند که به تفصیل در جدول زیر ارائه شده است .این
مقولهها نه بهطور پیوسته و نه در یک فرایند خطی بلکه طی یک فرایند چرخشی بر یکدیگر
تأثیر میگذارند و ضرورت اشتغال زنان را تشکیل میدهند.
مفاهیم

مقوالت فرعی

مقوله اصلی

خودپنداره مثبت ،رهایی از احساس رکود ،استفاده بهینه از
زمان ،تقویت عزت نفس ،روحیه شاداب و سالم ،افزایش
رضایت و شادابی در زندگی ،اعتماد به نفس پایین زنان خانه-

سالمت روان

دار ،ناامیدی و بیانگیزگی زنان خانهدار ،گرایش به چشم و هم
چشمی بیشتر در میان زنان خانهدار
خودکفایی و استقالل زنان ،ضرورت اشتغال و کسب درآمد
برای زنان مجرد ،توانمندی مالی زنان شاغل ،شخصیت وابسته

استقالل مالی زنان

زنان خانهدار ،وابستگی مالی زنان خانهدار

توانمندشدن

بهروز بودن زنان شاغل ،تحرک اجتماعی بیشتر ،شخصیت

زنان شاغل

اجتماعی و مستقل زن شاغل ،ارجحیت جنبه اجتماعی اشتغال،
الزام حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی ،افزایش آگاهی
عمومی ،انزوای اجتماعی زنان خانهدار ،اهمیت اجتماعیبودن

ارتقای مهارتهای
اجتماعی زنان

زن
استقالل فرزندان زنان شاغل ،جامعهپذیری بهتر فرزندان،
پرورش فرزندانی متفکر برای رویارویی با جامعه ،تربیت
ناموفق فرزند زنان خانهدار

توانمندی در
مهارتهای تربیتی
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در این تحقیق سعی شد نقش اشتغال در توانمندسازی زنان شهر تبریز از دید خودشان
بررسی شود .با بررسی و مرور گزارهها و مفاهیم و مقولهها میتوان به این نتیجه رسید که یکی
از عوامل مؤثر بر نگرش مثبت زنان به اشتغال خودشان توانمندشدن زنان است .آنها معتقدند که
اشتغال زنان در جامعه ،موجب شادابی و سالمت روحی ،حس اعتماد به نفس ،احساس
مفیدبودن و داشتن استقالل مالی زنان میشود که این ویژگیهای مثبت نه تنها موجب شکوفایی
بهتر استعدادهای زنان بلکه سبب رشد اجتماعی بهتر فرزندان میشود.
واژگان کلیدی :زنان ،توانمندسازی روانشناختی ،اشتغال زنان ،نقشهای جنسیتی ،شهر تبریز
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صلح روزمره :کنشگری حوزه زنان و تحوالت صلح آمیز در ایران
زهرا عدالتی ،5مجید ایمانی

5

زندگی و حقوق زنان در ایران همواره با چالشهای متعددی روبرو بوده است و کنشگران
عرصه زنان ،همواره برای ایجاد تغییرات صلحآمیز در جامعه و افزایش آگاهیهای جنسیتی در
بستر قوانین و فرهنگ مردساالری تالش کردهاند .پژوهش حاضر بر آن است تا بر اساس یک
مطالعه مردمنگاری و مصاحبه روایی با کنشگران عرصه حقوق زنان در ایران روشن کند که
چگونه این کنشگران با تعریف مدلهای بومی مقاومت ،برای ایجاد تغییر و تحوالت صلحآمیز
در جامعه ایران تالش میکنند .در این پژوهش از چارچوب نظری صلح آهسته نیکسون
( ،)5655صلح روزمره ،صلحسازی محلی و صلحسازی از پایین به باال ،تحوالت درگیری و
صلح فمینیستی استفاده شده است.
بررسیها نشان میدهد که بیشتر مطالعاتی که تاکنون درباره کنشگری حوزه زنان ایران انجام
شده است ،بر اساس دیدگاه کلینگر و با رویکردی از باال به پایین بوده است .در این مطالعات،
به زنان و کنشگران حوزه زنان ایران بهعنوان نیروی محرک اصلی و نقشآفرین در صلحسازی
محلی نگاه نشده است .بر این اساس ،پژوهش حاضر با تمرکز بر خالء ادبیاتی و تئوریک
موجود ،به بررسی نقش کنشگری حوزه زنان در صلحسازی و در سطح محلی و با رویکرد از
پایین به باال پرداخته است .این پژوهش ،رویکرد ارتدوکس و لبیرال در صلحسازی که نسبت به
نقش نیروی انسانی در سطوح خرد ،بیتفاوت است را به چالش میکشد و نشان میدهد که
مفهوم «صلح روزمره» چگونه فعالیت آن دسته از گروههای اجتماعی به حاشیه راندهشده را
نمایندگی میکند .این پژوهش از تجربیات کنشگران حوزه زنان ایران برای شاخصسازی صلح
روزمره در جامعه ایرانی بهره میگیرد و نشان میدهد که صلح پایدار و صلح روزمره ،نباید فقط
بهعنوان هدف غایی و پایانی در جوامع در نظر گرفته شود بلکه مجموعه تعامالت ،رویکردها و
کنشهای اجتماعی در جریان ،همگی میتوانند در شکلدهی و تحقق صلح روزمره ،نقشآفرینی
 .5پژوهشگر دوره دکتری مرکز مطالعات صلح و میانجیگری دانشگاه تامپره فنالند
 .5پژوهشگر دوره دکتری رشته مردمشناسی اجتماعی دانشگاه تامپره فنالند
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کنند و به پایداری صلح ،تحوالت و تغییرات پایدار منجر شوند .این مهم و این رویکرد در
جوامعی که به صورت سنتی ،زنان در آنها بهعنوان گروههای اقلیت جامعه انگاشته میشوند ،از
اهمیت موضوعی برخوردار است.
بر اساس شاخصهای صلح روزمره و با بررسی روند تاریخی شکلگیری کنشگری حقوق
زنان در ایران و روشنکردن ابعاد گفتمانهای فمینیستی ایران معاصر این پژوهش نشان میدهد
که زنان ایرانی با استفاده از مدلها ،ارزشها و تعاریف بومی ،استراتژیهای عملگرایانه خود
برای تغییر و تحول صلحآمیز جامعه را شکل میدهند و برای دستیابی به مطالبات خود با
استراتژیهای منحصر به فردی ،مقاومت میکنند .این زنان با تغییر نحوه بازنمایی هویت
اجتماعی و سیاسی خود به صورت خودخواسته و یا غیر خودخواسته ،در تالشند که تغییرات
مثبت و از پایین به باال را در جامعه ایران و به نفع زنان ،گروههای آسیبپذیر زنان ،کودکان و
سایر گروههای اجتماعی به حاشیه راندهشده ایجاد کنند.
در پژوهش حاضر با  3زن کنشگر فعال حوزه زنان که بعد از پیروزی انقالب اسالمی در
سال  5325در ایران زندگی کردهاند و وابسته به طبقههای مختلف اجتماعی و سیاسی هستند،
گفتگوهای روایی انجام شده است .تجزیه و تحلیلها روایی بیش از  36ساعت مصاحبه درباره
کنشگری روزمره این زنان نشان میدهد که چگونه کنشگران حوزه زنان در ایران با به چالش-
کشیدن تفسیرهای مردساالرانه از قوانین و حقوق موجود ،موفق به اعمال تغییراتی سازنده در
کیفیت زندگی و تحقق مطالبات زنان در سطوح خرد و کالن شدهاند .براساس نتایج این
پژوهش ،زنان کنشگر ایرانی با راهبردهای منحصر بهفرد خود مانند چانهزنی با مردساالری و
مذاکره با رهبران مذهبی ،موانع حقوقی و اجتماعی حاکم بر حوزه زنان را به صورت آهسته و با
چراغهایی خاموش به چالش میکشند .این پژوهش تأیید میکند که کنشگران حوزه زنان ایران
که در کشور زندگی میکنند و بهصورت روزمره با تغییرات و تحوالت جامعه ایرانی و اهرم
قدرتمند مردساالری قانونمند در تعامل هستند ،فارغ از سوابق مذهبی ،ایدئولوژی و طبقه
اجتماعی خود بهصورت روزمره در روند تحوالت صلحآمیز ایران معاصر نقش دارند .درعین
حال ،نتایج این پژوهش تأیید میکند که کنشگران حقوق زنان ایران برای حفظ خانواده و نقش
مادری به عنوان یکی از ارزشهای فرهنگی جامعه ایرانی ،ارزش مثبتی قائل هستند.
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نتایج این پژوهش با بررسی ابعاد همزیستی مسالمتآمیز بین فمینیسم ،اسالم و سنتهای
فرهنگی جامعه ایرانی نشان میدهد که چگونه کنشگران حوزه زنان ،حلقه زنان مورد اعتماد را
زیر سوال می برند و بر معرفی هویت مستقل از زن کنشگر ایرانی و تحقق تحوالت صلحآمیز
بومی در جامعه تأکید دارند .این کنشگران با به چالشکشیدن فمینیسم ،به بازتعریف هویتی
مستقل برای خود میپردازند و تأکید میکنند که بهعنوان یک کنشگر زن ایرانی بهدنبال برابری
جنسیتی بر اساس مشخصههای فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی و سیاسی جامعه ایرانی هستند .این
زنان با عبور از انواع برچسبها ،عناوین و جهتگیریهای سیاسی و ایدئولوژیکی در تالشند
تا از رویکردی که همواره مطالبات زنان را در یک بستر سیاسی ارزیابی میکند ،رها شده و
هدف نهایی خود را افزایش سطح آگاهیها و حساسیتهای جنسیتی جامعه ایرانی و بهبود
شرایط زندگی زنان در ایران تعریف میکنند .این پژوهش ،رویکردی که وجود جنبش زنان ایران
را بر اساس تعاریف تئوریک موجود رد میکند ،به چالش میکشد و نشان میدهد که جنبش
زنان ایران با مشخصههای بومی خود ،همواره طی بیش از صد سال گذشته ،وجود داشته است.
واژگان کلیدی :کنشگری حوزه زنان ایران ،صلح روزمره ،صلح آهسته ،جنبش زنان ایران،
صلحسازی بومی ،دیدگاه پایین به باال در صلحسازی
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الگوهای معرفتی و تجربه احساسی معتادان
مهناز علی زاده

5

هدف از این مطالعه ،واکاوی گفتمانهای مسلط اعتیاد در دهههای پس از انقالب  5325است .به
عبارتی این تحقیق درصدد یافتن مکانیسمهای قدرتی است که در هر یک از گفتارهای مسلط
اعتیاد به «حقیقت» آن شکل داده و با الگوسازی در نهادهای جامعهپذیری ،موجبات تداوم و توسعه
آن را فراهم آورده است ،بنابراین بررسی روند برساخت ذهن و احساسات معتاد و خانواده تحت
تأثیر «حقیقت» اعتیاد در این گفتمانهای مسلط نیز مدنظر است .به عبارتی چگونگی شکلگیری
احساسات و اندیشهها در عرصه اعتیاد از طریق مطالعه ساختار زبان و تحوالت آن با عنایت به
شرایط اقتصادی ،فرهنگی و تاریخی این بازه زمانی مطمح نظر بوده است.
دوره تاریخی مورد بررسی ،چند دهه اخیر پس از انقالب اسالمی است .پژوهش حاضر
جهت واکاوی گفتمانهای مسلط اعتیاد در این دههها از روش تحلیل گفتمان با تکنیک اسناد و
مدارک و همچنین جهت تکمیل اطالعات از مطالعه میدانی با تکنیک مصاحبههای عمیق و
تخصصی بهره گرفته است .الگوی بررسی تاریخی آن ،کتاب «نظم گفتار» فوکو بوده است.
این مطالعه از دو مجموعه انتقادی و تبارشناختی فوکو در کتاب «نظم گفتار» سود برده است .در
امتداد آن ،جهت واکاوی برساخت ذهن متأثر از این گفتمانهای مسلط ،از روش میدانی با
تکنیک مشاهده ،مشاهده مشارکتی و مصاحبههای عمیق با معتادان و خانوادهها استفاده کرده
است .قابل ذکر است که با مطالعه آثار اصلی فوکو و واکاوی مکانیسمهایی که در محتوای آنها
بکار رفته ،اطالعات جمعآوری شده مورد تحلیل نظری قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که در این بازه زمانی ،چهار قالب معرفتی قابل طرح است.
گفتار انقالبی ( )5332-5322که در آن ،رویکردی استعماری و مبتنی بر توطئه نسبت به اعتیاد
وجود دارد .مرجع استناد آن ،انقالب اسالمی است .گفتار اجتماعی ( )5352-5332که در آن،
اعتیاد به مثابه فقدان دانش و ایمان است .مرجع استنادآن ،نقد بر رویکردهای مبارزاتی و
گفتارهای حقوقی دوره قبلی از طریق گفتارهای فرهنگی ،اجتماعی و روانشناختی است .گفتار
 .5دانش آموخته دکتری جامعه شناسی ؛ sepidehalizadeh@yahoo.com
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اقتصادی ( )5325-5352که در آن ،گفتارهای حقوقی در همدستی با گفتارهای فرهنگی-
اجتماعی ،زمینه ورود بخش خصوصی و بیمارانگاری معتاد را فراهم میآورند .گفتار بازار
( )5332 -5325که در آن ،اعتیاد به مثابه بیماری و بازار مطرح است ،خصوصیسازی در عرصه
اعتیاد توسعه مییابد و پزشکی آزاد در امر درمان شکل میگیرد.
واکاوی روند برساخت ذهن متأثر از این قالبهای معرفتی نیز نشان میدهد که ذهن معتاد و
خانواده به طور مشترک همواره احساسات و مکانیسمهایی چون شرم ،بیآبرویی ،تهدید ،تحقیر،
عبرت آموزی ،بیاعتمادی ،جرم ،گناه ،توبیخ ،توهین و اصالح (متأثر از «حقیقت» اعتیاد در
گفتمان انقالبی) ،ناتوانی ،بیدانشی ،بیایمانی ،بی بند و باری و نصیحت (متأثر از «حقیقت»
اعتیاد در گفتمان اجتماعی) ،بیاخالقی ،ترس و ترحم (متأثر از «حقیقت» اعتیاد در گفتمان
اقتصادی) و در نهایت انکار ،انگزنی ،رقابت و تبعیض ،مفتبری ،زائدبودن ،ندامت ،عذاب
وجدان ،بزرگنمایی توأم با خشم ،پلیسبازی و کنترل نامحسوس (متأثر از «حقیقت» اعتیاد در
گفتمان بازار) را تجربه میکند و بکار میگیرد .قابل ذکر است در زمان حاضر ،ذهن آنها
مکانیسمهای قدرتی در چهار قالب معرفتی مسلط اعتیاد را به شکل ترکیبی و به طور همزمان
بازنمایی میکند .معتاد در خانواده و جامعه ،خفهکردن و سرکوب احساسات و نیازها مثل محبت
و دیدهشدن و  ...را یاد میگیرد و در راستای همین خفهکردن ،متوسل به مصرف مواد میشود و
ذهن را خاموش میکند .در مصرفکننده زن ،احساس تمایز و رقابت نسبت به گروه همجنس
خود است که این احساسات از نگاه تحقیرآمیز او نسبت به جنس زن نشأت میگیرد و ریشه در
خانواده و جامعه دارد .همچنین تأثیر گفتمان انجمن معتادان گمنام بر ذهن معتاد از دو طریق،
یکی معرفی «حقیقت» اعتیاد به مثابه ضعف معنویت و دیگری جلوهدادن اعتیاد به مثابه امری
طبیعی و نه امری اجتماعی ،در امتداد گفتمانهای مسلط بر جامعه قرار گرفته و از خانواده در
مقابل معتاد ،حساسیتزدایی مینماید.
در توهمات افراد مصرفکننده شیشه که طبق اظهارات آنها نیز این توهمات در اتفاقات و
تجربیات دوران کودکی ریشه دارد ،چالشهایی که فرد با گفتمانهای مسلط چند دهه اخیر
داشته ،بهنوعی بازنمایی میشود که بعضاً از سرکوبهای خانواده و جامعه حکایت میکند .این
موارد نشان می دهد که مصرف ،پاسخ به ذهنی است که براساس گفتمان خانواده و جامعه شکل
گرفته و در مواردی ،آزار دیده است و همچنین نشاندهنده رابطه اعتیاد با جامعهشناسی کودکی
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است که کنکاش و بررسی دقیقتر در این حوزه را الزامی و ضروری مینماید .تجربه زنان
معتاد ،نشاندهنده برساخت ذهن آنان با مکانیسمهای قدرتی مبتنی بر جنسیت در گفتمان بازار
که عبارت اند از تمایز ،رقابت و کاالشدگی و  ...و رویکردهای تبعیض جنسیتی در گفتمان
جنسیتی مسلط بر «حقیقت» اعتیاد از سالهای  5325تاکنون است که مطالعه اعتیاد زنان را در
ارتباط با دو حوزه جامعهشناسی انتقادی و جنسیتی در ایران الزامی و ضروری میکند.
واژگان کلیدی :قدرت ،گفتمان قالب معرفتی ،حقیقت اعتیاد ،انجمن معتادان گمنام
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نیازسنجی اجتماعی پروژههای عمرانی در شهرهای جدید
ناصرالدین غراب

1

نظرسنجیها امروزه یکی از پرکاربردترین و سودمندترین ابزارها برای جمعآوری آرا و افکار
عمومی و گنجاندن آنها در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای عمومی است .اولین نظرسنجی
اینترنتی در شهرهای جدید بر اساس همین هدف در دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت
مادر پایه گذاری شد و در شهریورماه سال  5333برای  52شهر جدید به اجرا درآمد.
نظرسنجی بهگونهای طراحی شد که پاسخ دهندگان با تمامی امکانات و ابزارهای قابل اتصال
به اینترنت بتوانند در نظرسنجی شرکت کنند .در این نظرسنجی  32درصد با گوشیهای
همراه 2 ،درصد با کامپیوترهای شخصی و  5درصد با تبلت پاسخگوی سؤاالت بودهاند .در
این نظرسنجی  55635نفر مشارکت داشتند که تقریباً  5153درصد از کل جمعیت شهرهای
جدید ( 5633322نفر در سال  5333وفق برآورد دکتر کوششی در پروژه مطالعه وضعیت
تغییرات جمعیتی – اجتماعی ساکنان شهر های جدید) و با حداقل درصد خطا در نمونهگیری
برای تحلیلهای آماری همراه است.
سه شهری که بیشترین شرکتکننده را داشتهاند به ترتیب سهند ،عالیشهر و پردیس میباشند
که البته با توجه به احتساب تعداد موارد مورد انتظار از هر شهر بر اساس جمعیت برآورد شده
برای سال  5333سه شهری که در رتبه اول تا سوم قرار میگیرند ،عبارتاند از :عالیشهر ،بینالود
و ایوانکی .شهرهای جدید صدرا ،پرند و شیرین شهر کمترین حدنصاب مورد انتظار از نظر
شرکتکننده داشتهاند.
نتایج کلی از تحلیل یافتههای نظرسنجی را میتوان در موارد زیر مشاهده نمود:
 -5مشارکت شرکتکنندگان بر اساس جنسیت نیز 36 ،درصد مردان و  26درصد زنان،
بیانگر تمایل شدید هردو گروه برای مشارکت در برنامه ریزیهای شهری برای
سکونتگاهشان است .البته هر دو گروه مسایل و مشکالت خاص خود را دارند که

 .5عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ ؛ ghorab.com5@gmail.com
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مداخالت عمرانی و توسعهای شرکتهای عمران باید با توجه به ابعاد جنسیتی هر دو
گروه باشد.
 -5اساساً ضرورت تأسیس شهرهای جدید برای خانوادهها و افراد متأهل فاقد مسکن بوده
است و همانطور که انتظار میرفت بیشترین شرکتکنندگان در نظرسنجی متأهل
بودهاند؛ چیزی حدود  25درصد و بقیه یا مجرد بودهاند و یا بیهمسر .غالباً گروه هدف
و واحد تحلیل در پیشفرض سیاستهای توسعه مسکن و توسعه شهری در شهرهای
جدید خانوادهها هستند که این خود به معنای نادیده انگاشتن گروهبندیها و دستهبندی-
های اجتماعی دیگر است که افراد مجرد و یا بیهمسر را نیز شامل میشود.
 -3آنچه که یافتهها نشان میدهند این است که خانوادههای کارگری وکارمندی با رستههای
شغلی متوسط و پایین و با هزینهای (درآمدی) بین  3تا  3میلیون تومان در ماه ،بخش
اصلی ساکنان و شهروندان شهرهای جدید هستند .پس نمیتوان انتظار داشت که این
گروه ،موتور محرکهای برای توسعه و سرمایهگذاری در شهرهای جدید باشند .غالباً این
اقشار بیشتر ،مصرفکننده خدمات هستند تا تولیدکننده.
 -2وفق یافتههای بهدستآمده از نظرسنجی  33152درصد از شرکتکنندگان مالک واحد
مسکونی خود میباشند که نسبت بیشتر مالکان را نیز کسانی تشکیل میدهند که در
طیف هزینهای (درآمدی) کمتر از شش میلیون تومان جای میگیرند .این موضوع ،نشان
از موفقیت سیاستهای مسکن شهرهای جدید در جذب و خانهدار کردن اقشار با درآمد
پایین و متوسط رو به پایین است.
 -2بیشتر خانوادههای کارگری وکارمندی با رستههای شغلی متوسط و پایین در مراکز
استانها  2313درصد و بعد در شهرهای مجاور با  3615درصد مشغول کار میباشند که
این امر ،ضرورت رسیدگی به سامانه حمل و نقل بینشهری را نشان میدهد ،چنانکه
 25درصد از شرکتکنندگان این نظرسنجی گسترش و توسعه خطوط حملونقل را
خیلی ضروری پنداشتهاند.
 -3یافتههای فوق نیز ایده کلیشهای شهرهای جدید به مثابه شهرهای خوابگاهی را تقویت
میکند ،به این معنی که نیروی کار در شهرهای بزرگ و کانونی برای داشتن سرپناه خود
نیازمند مسکن در شهرهای جدید و اقماری هستند .بر این اساس دوگانه شهرهای
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کانونی برای کار و شهرهای اقماری برای استراحت و خواب ایجاد شدهاند .اگر گفتمان
دوگانه کار و استراحت را به گفتمان دوگانه کار و فراغت ارتقاء دهیم ،در این صورت
ایده خوابگاهی در خصوص شهرهای جدید تا اندازه زیادی تغییر میکند .با در نظر
گرفتن شهرهای جدید به عنوان شهرهای فراغتی و نه صرفاً خوابگاهی ،فرصتها و
ظرفیتهای نوینی در حوزههای فراغت با ابعاد مهم اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاستی پیش روی ما بهوجود میآید .بر اساس چنین رویکردی توسعه و گسترش
فضاهای فراغتی که دربردارنده فعالیتهای گستردهای در عرصه گردشگری ،تفریحی،
ورزشی ،هنری و  ...است ،خود موتور محرکهای برای توسعه شهری و جذب سرمایه-
گذاری و نیز ترغیب جمعیت برخوردار برای سکونت در این شهرها خواهد شد.
 -5بخش اعظم اقشار ساکن در شهرهای جدید دارای تحصیالت عالیه هستند .یافتههای
نظرسنجی نشان میدهد بیش از  22درصد از ساکنان شهرهای جدید از تحصیالت عالیه
برخوردار هستند .این میزان بیانکننده ظرفیت سرمایه فرهنگی در این شهرهاست که به
نظر میرسد با برنامهریزیهای مناسب و سازنده این سرمایه نه تنها بستری برای تسهیل
اقدامات توسعهای نوینی باشد بلکه میتواند در راستای توانمندسازی گروههای آسیب-
پذیر مورد استفاده قرار گیرد.
 -2وفق یافته نظرسنجی نسبت میل به ماندن  2512است و  3615درصد در میانه میل به
ماندن و یا نماندن قرار دارند که به نظر میرسد با سیاستگذاریهای اجتماعی و
فرهنگی در زمینه هویتبخشی شهری که باعث افزایش تعلق اجتماعی ساکنان خواهد
شد ،نسبت شهروندان متمایل به ماندن افزایش یابد.
واژگان کلیدی :نظرسنجی ،شهرهای جدید ،نیازسنجی عمرانی ،دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی
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ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیالبها (مطالعات کمی و کیفی)
محمد فاضلی ،5هادی خانیکی ،5سید حسین سراج زاده ،3علی جنادله

2

پیمایش ابعاد اجتماعی سیالبهای اسفند  5335و فروردین  5332به کمک پرسشنامهای که
توسط سیلزدگان پر شده ،در هفت استان سیلزده ایالم ،کرمانشاه ،مازندران ،شیراز ،گلستان،
خوزستان و لرستان انجام شد .این مطالعه مشتمل بر بخش بررسی کیفی نیز بوده و شامل صدها
مصاحبه است که طیف گستردهای از ذیربطان و ذینفعان سیالب انجام شدهاند .سیلزدگان،
مقامات دولتی ،فعاالن سمنها ،امدادگران ،خبرنگاران و فعاالن رسانهای ،افراد ساکنشده در
اردوگاههای سیلزدگان و کادرهای بهداشتی و درمانی عمدهترین گروههایی هستند که در جریان
مطالعات با آنها مصاحبه شده است .تحلیل این مصاحبهها در دو قالب برای بررسی ابعاد
اجتماعی سیالبها استفاده شده است .نتایج و یافتههای این مطالعه ،بیانگر درسآموختهها و
الزاماتی برای حکمرانی سیالب است.
درسآموختههای سیالب نشان میدهد :رویکردهای غیرسازهای به مدیریت سیالب (از
توسعه آموزشهای مربوط به سیالب گرفته تا امور مربوط به استفاده از سمنها ،بانکهای
اطالعاتی حمایت اجتماعی ،ارائه خدمات روانشناختی و نظامهای ارزیابی خسارات) در کشور
یا در سطح بسیار شدیدی مغفولاند یا بسیار سطحی و کماثر به آنها پرداخته میشود؛ نظام
حکمرانی مجهز به سازوکارهای غلبه بر پارادایمهای ذهنی غالب نیست (برای مثال ،پارادایم
خشکسالی) .رویههای سازمانی و نظام تصمیمگیری با شرایط خشکسالی تنظیم شده و نظام
حکمرانی ظرفیت نداشته که همزمان هم در شرایط خشکسالی باشد و هم از طریق سازوکارهای
نهادی مختلف آماده مواجهه با شرایط سیالب باشد؛ بیاعتمادی بین سازمانها ،سازمانها و
مردم ،و دولت و سمنها ،نقش تعیینکننده در باالنبودن سطح آمادگی ایفا کرده است؛ مردم نیز

 .5عضو هیأت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی؛ fazeli@moe.gov.ir
 .5عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی؛ Hadi.khaniki@atu.ac.ir
 .3عضو هیأت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی؛ Serajzadeh@khu.ac.ir
 .2عضو هیأت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی؛ a.janadleh@gmail.com
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در مدت چند دهه نسبت به وعدهها ،کردارها و هشدارهای نهادهای رسمی کماعتماد شدهاند.
این کماعتمادی بر ارکان مختلف مدیریت غیرسازهای سیالب در مراحل پیش ،حین و پس از
سیالب اثر منفی گذاشته است؛ روایتهای مردم و حاکمیت از سیالب ،تفاوت بنیادین دارد.
روایتهای مردمی گاه تا عمدی تلقیکردن سیالب (عمدتاً در خوزستان) یا کوتاهی در مدیریت
سیالب توسط سدها (در گلستان) پیش میرود و با روایتهای رسمی درخصوص زیادبودن
بارشها بسیار فاصله دارد؛ جامعه ایرانی که پیش از سیالب ،جایگاهی برای ایمنی قائل نبوده
است ،پس از سیالب بر اهمیت ایمنی ،مهندسی رودخانه و مدیریت غیرسازهای سیالب واقف
شده است .این فرصت اگر به ظرفیت تبدیل نشود ،بهسرعت از دست میرود؛ سمنها بهعلت
نقشی که در سیالب ایفا کردند ،بازشناسی شده و اهمیت یافتهاند .با این حال ،سطح بسیار
باالتری از هماهنگی و تقسیم کار میان سمنها و سازمانهای رسمی الزم است .سمنها به همه
دانش ،امکانات و منابع الزم برای مدیریت سیالب مجهز نیستند و عملکرد ناهماهنگ آنها
میتواند بر مشکالت بیفزاید ،اما باالبردن سطح هماهنگی و آمادگی سمنها ،آنها را به نیرویی
مؤثر در مدیریت حوادث تبدیل میکند؛ سیالب به روایتهای قومی آغشته شده و باید این
مسأله را با جدیت درمان کرد .مالکیتهای عرفی و گروههای حاشیهای (نظیر مهاجران
افغانستانی) در معرض تبعیض جدی هستند؛ نظام حمایت اجتماعی برای شناسایی و حمایت
هدفمند از شهروندان (مبتنی بر اطالعات دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد) آماده
نیست؛ نگاه مردم به مردم ،منسجمتر و با همبستگی بیشتر شده ،اما این به قیمت توسعه
بیاعتمادی نهادی بیشتر تمام شده است؛ نهادهای دولتی بنا به گزارشها و باالخص هاللاحمر،
بیشترین خدمات تاریخ خود را به مردم ارائه کردهاند ،اما بینظمی ،تقابل رسانهای ،ناآگاهی مردم
از پروتکلهای امداد و سابقه بیاعتمادی ،این میزان کمک را ناچیز جلوه داده است؛ بیشترین
مشکل در مرحله پیش از وقوع سیالب است ،یعنی مرحلهای که مستلزم ارزیابی مخاطره ،تدوین
راهبرد و سیاستگذاری ،آگاهسازی و آموزش و نیز فراهمسازی زمینههای ارتباط میان کنشگران
مختلف است؛ در مناطقی که مستعد وقوع سیالبهای تکراری هستند باید اقدامات مربوط به
آمادهسازی مردم و اقدامات پیشگیرانه در برنامههای توسعهای این مناطق دیده شود .این بهمعنی
ضرورت توجه به مدیریت جامع خطر سیل در طرحهای جامع شهری و طرحهای هادی
روستایی است؛ بیتوجهی به نقش برنامهریزی فضایی در مدیریت سیالب و عدم توجه به
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واردنمودن مالحظات مربوط به مخاطره سیالب در برنامهریزی فضایی مناطق مستعد سیالب،
کامالً آشکار است؛ شهروندان دانش و اطالعات کافی درباره پیامدهای احتمالی سیالب بر اموال
خود ،و همچنین در مورد احتمال وقوع سیالب در منطقه خود ،و اقدامات ضروری به هنگام
سیالب ندارند .دستگاههای متولی امور تخصصی سیالب ،به نظام ارتباطگیری کارآمدی برای
تعامل با شهروندان ،ارائه آموزشها و اثرگذاری بر کنشهای ایشان نیازمند هستند؛ نگرش عموم
مردم این است که کاهش خطر سیالب وظیفه دولت است نه مردم .مردم باید مسئولیتهای خود
در قبال سیالب را بدانند و برای پذیرش این مسئولیت ،تجهیز شوند؛ فقدان مشارکت عمومی
مردم در جلوگیری و کاهش آسیبهای سیل ،مانع بزرگی برای بهبود وضعیت تابآوری جامعه
در مقابل سیالب است .ضروری است برنامههای محلی مدیریت سیالب با مردم به اشتراک
گذاشته شده و حتی مشارکتی تهیه شوند؛ نهادینهکردن درسآموزی از سیالب در رویههای
عملکردی دستگاهها مشهود نیست؛ سیستم هشدار سیالب هم فرایندی مهندسی و هم فرایندی
سازمانی است .سیستم هشدار فراتر از فنآوری است و شامل ارتباطات انسانی ،مدیریت و
تصمیمگیری هم میشود؛ انواعی از بیاعتمادی ،عادتکردن به پارادایم خشکسالی ،نقصان
رسانهها ،فقدان آموزشهای کافی به مردم برای درک نشانههای اطالعرسانی ،نقصان در عملکرد
سمنها و زیرساخت رسانهای کشور بر نقصان در هشدار سیالب و جدی گرفتهشدن آن اثر
گذاشته است؛ فقدان سیستم هشدار مبتنی بر اجتماع محلی در سیالب اخیر کامالً مشهود بوده
است .اثربخشی هشدارهای رسمی حتماً باید با استفاده از از کانالهای محلی داوطلبانه هم
تقویت شود؛ پروتکل مشخصی بر بازدید مقامات سیاسی از مناطق سیلزده و کمپهای اسکان
موقت حاکم نیست .حضور متعدد مسئوالن انتظارات در حادثهدیدگان را افزایش میدهد و به-
تدریج این دیدگاه را در ایشان تقویت میکند که مقامات برای نمایش سیاسی از این مناطق
بازدید میکنند و بر بیاعتمادی میافزاید.
بر اساس الزامات حکمرانی سیالب میتوان گفت :اصالحات در مدیریت سیالب کشور
نیازمند تدوین «راهبردهای مدیریت مخاطره سیالب» است؛ اجراشدن «راهبردهای مدیریت
مخاطره سیالب» به حکمرانی قوی و درست نیازمند است .چهار بعد این حکمرانی عبارتاند
از :کنشگران ،گفتمانها ،قواعد و منابع« .کنشگران» متخصص و توانمند باید مسئولیت خود را
پذیرا باشند و برای اجرای این راهبردها با یکدیگر همکاری کنند« ،راهبردها» باید در گفتمان
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حاکم بر ذهنیت و کنش کنشگران (و سازمانهای مرتبط با ایشان) حک شود« ،قواعد» رسمی و
غیررسمی (ذهنیتها و فرهنگهای سازمانی ،پارادایمهای فکری) از اجرای این راهبردها
حمایت کنند ،کنشگران از قدرت و «منابع» الزم (در سطح فردی و سازمانها) برای اجرای
راهبردها برخوردار باشند؛ در این ساختار ،نیاز مبرمی به سازوکارهای پیونددهنده و اتصالی
وجود دارد تا بتوان بر بخشینگری و جزیرهای عملکردن کنشگران مختلف فایق آمد.
واژگان کلیدی :حکمرانی ،مسئولیت اجتماعی ،آموزش ،مشارکت اجتماعی ،ادراک خطر
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پیشگیری از وقوع حوادث شغلی در ایران (موانع و راهکارها)
زهرا فرضیزاده

5

«هر روزه در اثر بروز حوادث شغلی یا بیماریهای مرتبط به کار ،تعدادی از مردم فوت میکنند،
به طوری که بیش از  5/52میلیون مرگ در هر سال رخ میدهد .عالوه بر این ،ساالنه 352
میلیون نوع جراحت و بیماریهای مرتبط به کار وجود دارد که بسیاری از آنها به غیبتهای
طوالنی از محل کار منجر میشود .هزینه انسانی این فاجعه روزانه ،بسیار زیاد است و هزینه
اقتصادی رویههای ضعیف سالمت و ایمنی شغلی 3/32 ،درصد از تولید ناخالص جهانی در هر
سال تخمین زده میشود» (سازمان بینالمللی کار.)5652 ،
در ایران همواره اخباری مبنی بر وقوع حوادث ناشی از کار و خسارتهای متعدد آن شنیده
میشود .مطالعات پیشین درباره حوادث صنعتی بیانگر آن است که عامل انسانی ،مهمترین نقش را
در بروز حوادث ایفا میکند ،به طوری که  36تا  36درصد از حوادث به طور مستقیم از خطاها،
غفلتها و اشتباهات انسانی (کارگر و کارفرما) نشأت میگیرند (شیرالی و همکاران .)5 :5333 ،با
نگاهی به تعداد بیمهشدگان حادثهدیده در اثر کار بر اساس علت وقوع حادثه ،تعداد بیمهشدگان
حادثهدیده ناشی از کار به تفکیک نتیجه حادثه و تعداد بیمهشدگان حادثهدیده ناشی از کار بر
اساس محل و زمان وقوع حادثه میتوان به وضعیت نه چندان مطلوب پیشگیری از حوادث ناشی
از کار در کشور پی برد .در مصاحبههای اولیه پژوهش حاضر نیز کارشناسان اداره بازرسی کار در
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی همگی بر توجه ناکافی به مقوله
پیشگیری از حوادث شغلی اذعان داشتند .در حالی که هزینههای انسانی ،اجتماعی و اقتصادی
ناشی از بروز حوادث شغلی ،آنقدر زیاد ،دردناک و گاه جبرانناپذیر است که لزوم توجه به مقوله
«پیشگیری» از حوادث و بیماریهای شغلی را دوچندان میکند .اگر این هزینهها صرف
توانمندسازی و آموزش کارگران و کارفرمایان و نهادینهسازی فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در
کشور میشد ،شاهد وضعیت بهتری بودیم .از طرف دیگر ،با مطالعه قوانین و آییننامههای ایران در
زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار و حتی مقایسه این قوانین با قوانین برخی کشورهای پیشرفته
5
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(برای مثال ایتالیا و آلمان) مالحظه میشود که مواد قانونی متعددی درباره ایمنی و سالمت شغلی
در ایران تصویب شده است ،به طوری که حتی صحبت درباره بسیاری از جزئیات (برای مثال
درباره نوع جیب لباس کارگر) نیز مغفول نمانده است .با این حال این پرسش مطرح میشود که
چه موانعی برای رعایت مقررات حفاظت فنی وجود دارد؟ همچنین چه راهکارهایی را میتوان
برای تقویت پیشگیری از حوادث شغلی در ایران اتخاذ کرد؟
عمده مطالعات داخلی پیشین توسط پژوهشگران رشتههای طب کار ،بهداشت حرفهای،
بهداشت صنعتی ،پزشکی ،مهندسی بهداشت حرفهای ،مهندسی ایمنی صنعتی و متخصصان
اپیدمیولوژی انجام شده است ،در حالی که ضرورت انجام پژوهشی اجتماعی درباره این موضوع
نیز احساس میشود .همچنین در بسیاری از پژوهشها ،نوع حوادث ناشی از کار و علل وقوع
آنها مورد بررسی قرار است .در مطالعه حاضر تالش شده است با توجه به نظر کارشناسان
سازمانهای مرتبط ،موانع پیش رو برای رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز
راهکارهای پیشنهادی برای تقویت پیشگیری از حوادث شغلی در ایران استخراج گردد.
برای پاسخ به دو پرسش اصلی تحقیق به مصاحبههای نیمهسازمانیافته عمیق با  53نفر از
کارشناسان و مدیران سازمانهای مطلع و مرتبط در این زمینه (یعنی اداره بازرسی کار در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی) پرداختیم و برای تحلیل اطالعات ،روش
تحلیل موضوعی 5مورد استفاده قرار گرفت.
طبق یافتههای پژوهش ،موانع پیشرو برای رعایت مقررات حفاظت فنی و پیشگیری در
ایران ،نهادینه نشدن فرهنگ ایمنی کار در ایران (در بین کارگر و کارفرما) و به تبع آن ،عدم
توجه به اصل «اول ایمنی ،بعد کار» ،وجود خالءهای قانونی (مانند عدم الزام کارفرماها در قانون
به استفاده از کارگران دارای کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفهای و  ،)...بیتوجهی
رسانههای گروهی به عنوان یکی از کارگزاران مهم جامعهپذیری به فعالیت در زمینه پیشگیری و
ایفای رسالت خود در این زمینه ،غفلت سازمانهای مختلف برای ایفای نقش آموزشی،
پیشگیرانه و نظارتی (عدم برگزاری مستمر دورههای آموزش اصول ایمنی و بهداشت کار ،عدم
الزام کارکنان به داشتن کارت مهارت و گواهی شرکت در دورههای آموزش اصول ایمنی و
بهداشت کار ،عدم دعوت از کارشناسان خبره به سازمان برای بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت
1. THEMATIC
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کار در سازمان و به دنبال آن ،انجام اقدامات اجرایی الزم برای رفع نواقص در این حوزهها ،عدم
الزام کارکنان به انجام معاینات پزشکی ساالنه و  )...و کیفیت همکاری سازمانهای مرتبط در
ارتقای ایمنی و بهداشت کار است.
اگر یک حادثه بتواند سطح آگاهی و قواعد ایمنی را به صورت علمی و عملی افزایش دهد،
آن حادثه ،درس و یادگیری برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده است .اگر جنبههای
مختلف خطاهای انسانی و زمینههای عدم امنیت محیط کار و عوامل خارجی تأثیرگذار بر یک
حادثه به خوبی شناخته شود و راه بر تکرار آن از طریق تعریف ،تدوین و اجرای صحیح قوانین
بسته شود ،توانستهایم محیط سازگار و نهادهای کارایی را برای جلوگیری از حوادث به وجود
آوریم .عالوه بر آن ،برای تقویت پیشگیری ضرورت دارد از طریق آموزش ،تغییراتی در نظام
باورها ایجاد شود .فقط در این صورت ،پیشگیری به معنای واقعی تحقق خواهد یافت .تا ذهن و
باورهای ذهنی تغییر نکند ،در کنشها تحولی ایجاد نخواهد شد .میزان افزایش دانش و مهارتها
در جریان یادگیری و توانمندسازی ،میزان تحول برای ساماندهی آینده را تعیین میکند .در پایان
تحقیق حاضر ،پیشنهادهای کاربردی به تفکیک در چند حوزه یعنی نظام آموزش و پرورش،
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،رسانههای گروهی ،اداره بازرسی کار ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،سازمان فنی و حرفهای ،راهاندازی واحد ایمنی و بهداشت کار در همه
سازمانها ،سازمان نظام مهندسی کشور ،کارفرمایان ،کارگران ،تعامل و همکاری سازمانها و
تشکلهای مختلف و اصالحات قانونی مطرح گردیده است.
واژگان کلیدی :حوادث شغلی ،فرهنگ ایمنی ،پیشگیری ،آموزش ،نظارت
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پایداری و ناپایداری خانوادههای ایرانی با توجه به متغیر قانون متکی بر
فقه
زهره فرهادی ،5مهدی نوریان

5

افزایش نسبت طالق به ازدواج ،اندیشمندان حوزه خانواده را به بررسی علل ناپایداری در این
حوزه واداشته است که از جمله آنها توجه به میزان تأثیر تحوالت فرهنگی است .اختالف
اندیشمندان در نقشآفرینی نظام حقوقی و طرح ادعاهای متناقض در خصوص فقه خانواده و
نظام تکالیف آن ،ضرورتبخش اعتبارسنجی ادعای طرفین اختالف گردیده است .بدینرو
پژوهش حاضر براساس مدل فرهنگی هافستد به عنوان الگویی استاندارد جهت تحلیل فرهنگی
سازمانها و جوامع ،ابتدا احکام فقهی مربوط به تکالیف زوجین در خانواده را استخراج ،سپس
نسبت به ارزیابی دادهها اقدام نموده است .پژوهشگران با تکیه بر نتایج بهدست آمده و میزان
انطباق تکالیف زوجین بر مدل تحلیلی هافستد به بررسی میزان تأثیر قانون متکی بر فقه در
پایداری خانواده پرداختهاند ،به این بیان که آرای فقهی در حوزه تکالیف تا چه میزان بر ریسک-
پذیری و گریز جوانان در سن ازدواج مؤثر واقع شده است تا در سایه این جستجو مشخص
شود تا چه میزان ادعای هر یک از طرفین با واقعیتهای اجتماعی فقه منطبق است .بنابراین
احکام مبتنی بر تکالیف زوجین در سه کتاب فقهی مرجع یعنی «اللمعه الدمشقیه»« ،شرایع-
االسالم» و «وسیلهالنجاه» احصا گردیده است سپس به میزان انطباق این احکام با قوانین جاری
در حقوق موضوعه جمهوری اسالمی اشاره شده است ،آنگاه با تشریح مقصود هر حکم و
داللتهای موجود در آن ،دادههای نهایی تحلیل و بررسی شده است.
روش جمعآوری دادهها و اطالعات در این پژوهش ،ترکیبی از روش کتابخانهای و میدانی
بوده است .ابتدا با تکیه بر روش کتابخانهای منابع فارسی ،عربی و انگلیسی ،مرتبط با ابعاد
فرهنگی هافستد و مسائل و ادبیات مربوط به احکام تکالیف زوجین بررسی گردیده ،آنگاه با
بهرهگیری از روش میدانی ،جهت جمعآوری دادهها و اطالعات ،پرسشنامه تنظیم گردیده و میان

 . 5کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 . 5عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین؛ nourian@isr.ikiu.ac.ir
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افراد با طبقهبندی مختلف توزیع شده است .این پژوهش با توجه به موضوع و سایر اطالعات
آن ،از نوع تحلیل محتوا است که برای گردآوری اطالعات مورد نیاز ،از پرسشنامه محققساخته
استفاده گردیده است که بر مبنای ابعاد فرهنگی هافستد و با مقیاس لیکرت  2درجهای (کامالً
مخالفم ،مخالفم ،بینظرم ،موافقم وکامالً موافقم) انجام گرفتهاست.
با توجه به نظرات و دیدگاههای متخصصان ،پرسشنامهای طراحی و تنظیم گردید و برای
قیاس بهتر و آزمون دقیقتر فرضیات دو گروه از افراد ،مورد سنجش قرار گرفتند ،نخست
متخصصان فقهی -حقوقی بودند و گروه دیگر ،شهروندان معمولی که اغلب دارای تحصیالت
عالیه در رشتههای مختلف مانند روانشناسی ،مهندسی از گرایشهای مختلف ،فلسفه و  ....که
البته در زمینه حقوق ،فاقد آگاهی و اطالعات الزم بودند .در مرحله نمونهگیری ،تعداد نمونه
 566نفر از اقشار مختلف مشتمل بر کسانی که آگاه به علم حقوق بوده و گروه دیگری که فاقد
این آگاهی میباشند به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید و روش
نمونهگیری آن به صورت تصادفی و از نوع طبقهای بوده است .اعتبار صوری و محتوایی دادهها
مستند به نظرات متخصصین بوده و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت
که برای گویههای پژوهش حاضر برابر  9.02بود و از آنجا که ضریب پایایی آلفای کرونباخ
مستلزم کسب حد نصاب باالی  6/5است ،بنابراین با توجه به ضریب پایایی پرسشنامه ،گویهها
از ضریب پایایی باالیی برخوردارند .برای پردازش اطالعات و دادهها ،پس از توزیع و جمع-
آوری پرسشنامه ،دادهها با روشهای رایج آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که
نرمافزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل  spssبوده است.
با توجه به پرسشنامه و میانگینهای حاصل از آن ،نظرات افراد در ارتباط با قوانین فقهی در
حوزه تکالیف زوجین و نقش آن در پایداری خانوادهها که بر اساس شاخصههای فرهنگی
هافستد مورد سنجش قرار گرفته از این قرارند که سیاستگذاریهای فرهنگی مبتنی بر فقه
اسالمی در بعد فاصله قدرت از الگوی سلسله مراتبی پیروی مینماید و فرهنگی مشابه فرهنگ-
هایی با فاصله قدرت باال است و در ارتباط با بعد جمعگرایی افراد بر این باورند که احکام
خانواده موجود در کتب فقهی سیاستی فردگرایانه داشته و بر روابطی افقی مانند روابط همسران
تأکید دارد و در ارتباط با بعد مردانهطبعی از تحلیل دیدگاه پاسخگویان چنین بهدست میآید که
آرای فقهی مرتبط با حقوق خانواده در کتب فقهی سهگانه ،گرایشی مردگرایانه داشته و چنین

بخش اول :چکیده مقالهها 181 

برداشت میشود که احکام خانواده نقشهایی برای زنان و مردان تعریف نموده که به طور واضح
دارای تمایزاتی هستند ،از اینرو افراد در پاسخهای خود بیشتر بر مردانهخو بودن احکام تأکید
داشتهاند .در بخش شاخصه ابهامگریزی ،افراد در مواجهه با احکام و قوانین فقهی در باب
تکالیف زوجین ،با آن احساس راحتی داشته و کمترین احساس اضطرابی نداشتهاند ،بنابراین
نسبت به این احکام ،انعطاف نشان داده و در مواجهشدن با آنها ریسکپذیر بودهاند ،در ارتباط
با گرایش بلندمدت یا کوتاهمدت بودن احکام فقهی مذکور تقریباً نظرات پاسخدهندگان نسبت به
دو سمت ،برابری داشته و چنین مینمایاند که از نگاه ایشان برخی احکام فقهی دارای گرایش
بلندمدت و برخی گرایش کوتاهمدت دارند ،اگرچه باورمندان به بلندمدت بودن احکام فقهی،
اندکی بیش از افرادی است که به کوتاهمدت بودن فرهنگ گرایش داشتهاند و در ارتباط با بعد
افراط -خویشتنداری معتقدند فقه اسالمی دارای فرهنگی خویشتندار و مقید است ،زیرا
بسیاری از احکام از دیدگاه پاسخدهندگان مبتنی بر خویشتنداری است ،چراکه به باور ایشان
احکام اسالمی افراد را از آزادی و افراطگرایی و تفریحات بازداشته و ایشان را در قالب هنجارها
و قوانین خاصی مقید و محدود مینماید.
اگرچه تصور نا پایداری خانواده به دلیل برخی احکام ،تا حدودی با واقعیات مطابقت دارد اما
به سبب وجود متغیرهای مختلف و انعطافپذیری احکام فقهی ،قوانین به جهت مبانی و دکترین
حقوقی متکی بر آن اصالحپذیر هستند و از انعطافپذیری الزم در این زمینه برخوردارند،
بنابراین نمیتوان احکام فقهی را علت ناپایداری خانواده دانست.
واژگان کلیدی :پایداری ،ناپایداری ،خانواده ایرانی ،فقه

  181پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

نابرابری جنسیتی در عرصه نوآوری ،تحقیق و توسعه :چالشی جهانی
لیال فالحتی

5

افزایش نقش تکنولوژی در اقتصاد جهان آینده ،امری غیرقابل انکار است .پیشبینی میشود تا
سال  ،5652بسیاری از مشاغل بهویژه در بخش خدمات که توسط زنان انجام میشود ،از بین
بروند و هوش مصنوعی جایگزین کارکنان بخشهای خدماتی خواهد شد .از دو دهه قبل،
موضوع رشد تکنولوژی در بسیاری از مجامع بینالمللی به عنوان «جهان کار در حال تغییر»
مطرح شد و از آغاز دهه  5656به عنوان محور اصلی گفتگوهای جهانی پیرامون مشارکت زنان
در جهان آینده تکنولوژیمحور نیز مطرح شد .با اهمیتیافتن ارتقای نقش زنان در اقتصاد آینده
در سال  5652و به منظور توجهدادن رویکردهای جهانی به ضرورت حضور زنان در علم و
فناوری ،روز  55فوریه به عنوان دختران در علم نامگذاری شده است .امسال نیز مصادف با
پنجمین سالگرد این روز است .یکی از دالیل این نامگذاری ضرورت توجه به تنوع در تحقیقات
و مطالعات آکادمیک است که فرصتی برای ورود ایدهها و دیدگاههای جدید است .افزایش
مشارکت زنان در عرصههای علم و فناوری ،پیشبرد در حوزه نوآوری و دستیابی به برتری در
تحقیقات نقش مهمی در اعتالی علم و دانش و بهبود نتایج مطالعات میشود .هدف این مطالعه،
بررسی مقایسهای سهم زنان در عرصه تحقیق و توسعه بر اساس گزارشهای بینالمللی است.
این مطالعه با استفاده از رویکرد کمی و مقطعی و روش پژوهش اسنادی انجام گرفته است.
این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی و متمرکز بر بررسی گزارشهای آماری بینالمللی در مورد
سهم زنان در بخش تحقیق و توسعه است.
نتایج این بررسی نشان میدهد بصورت میانگین تنها  36درصد از محققان جهان زن هستند.
این در حالی است که از دهه  5356تاکنون تعداد فزایندهای از زنان در دانشگاه ثبت نام میکنند
و در اکثر کشورهای جهان ،زنان سهم پایدار باالی  26درصد در بین ثبتنام کنندگان دانشگاهی
دارند .بررسی مقایسهای بر اساس دادههای سال  5656یونسکو نشان میدهد به ترتیب آسیای

 .5استادیار گروه مطالعات زنان ،موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ؛
Falahati@iscs.ac.ir
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مرکزی  ،%22/2آمریکای التین و کارائیب  ،%22/2کشورهای عربی  ،25/3اروپا مرکزی و شرقی
 ،%33آمریکای شمالی و اروپای غربی  ،%35/3آفریقا  ،%35/5آسیای شرقی و اقیانوسیه  %52و
آسیای غربی و جنوب  %53است اما لزوماً این نتایج ،بیانگر کل واقعیت نیست و مقایسه درون-
منطقهای بیانگر نابرابریهای جنسیتی در درون مناطق نیز هست .بهعنوان مثال ،در بولیوی ،زنان
 33درصد ،در فرانسه  53درصد محققان یا در کنگو این میزان  2درصد است.
همانند نابرابری جنسیتی در هر زمینهای ،نابرابری جنسیتی در تحقیق و توسعه ،ریشه در
مجموعه پیچیدهای از مسائل دارد .نابرابری و شکاف جنسیتی ،عامل مهم در شکلگیری شرایطی
هستند که در آن الزامات و محدودیتهای اجتماعی ،قوانین و هنجارهای اجتماعی و آداب و
رسوم تبعیضهایی را علیه زنان ایجاد مینمایند .چون موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر
شرایط سطوح توسعه در کشورهاست ،هر چه کشورها توسعه یافتهتر باشند ،شکاف بین زنان و
مردان کاهش مییابد .نتایج این بررسی نشان داد فراتر از عدم توازن جنسیتی در تعداد محققان،
نکته اصلی سهم نابرابر زنان در مدیریت تحقیقات و انتشارات پژوهشی است .به عنوان مثال،
بررسی  212میلیون مقاله و  5513میلیون کتاب ،حاکی از این است که مردان مقاالت ( )%56و
کتابهای بیشتری ( )%33تألیف میکنند ،حتی در کشورهایی که سطح بهرهوری در آنها بسیار
باالست .در مطالعهای دیگر بر روی  512میلیون مقاله و  512میلیون کتاب ،مردان انتشارات
معتبرتری داشتند .دیگر مطالعات با استفاده از شاخص ارجاعات ،عدم توازن جنسیتی را در تأثیر
انتشارات نشان میدهند .یکی از مطالعات حاکی از این است که تنها  %53نویسندگانی که ارجاع
زیادی به آنها داده شده در سال  ،5652زن بودند .این شاخص با توجه به رشته تحصیلی تغییر
میکند و از  %315در رشتههای مهندسی به  %35در رشتههای علوم اجتماعی میرسد .عالوه بر
این ،اختالفات جنسیتی همچنین در سطح حقوق پرداختی و پیشرفت محققان در رشتههای فنی
و مهندسی دیده میشود .در مطالعهای که بر روی بیش از  52هزار محقق صورت گرفت ،مرد
بودن از شاخصهای تعیینکننده پژوهشگر ارشد شدن است حتی پس از اینکه دیگر عوامل
انتشاراتی و غیرانتشاراتی در نظر گرفته شد .دیگر مطالعات ،گزارش میکنند که نرخ پیشرفت
زنان در مقایسه با مردان کندتر است و زنان وقت بیشتری صرف استادیاری میکنند تا مردان.
وجود پیشداوریهای مستمر در زمینه استخدام مردان و تأمین بودجه شرکتهای نوپا و ارائه
حمایتهای مشاورهای به مردان و حمایت از آنان در شبکههای علمی در مقایسه با زنان هم
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تأثیر خود را دارد .در اتحادیه اروپا ،زنان همچنان در نگارش مقاالت علمی نقش پایینی دارند.
بین سالهای  5653و  ،5655نسبت زنان به مردان در میان نویسندگان نشریات علمی در اتحادیه
اروپا به طور متوسط یک به دو بود .مطالعات مختلف حاکی از این هستند که در ثبت اختراع هم
تفاوتهای جنسیتی مشاهده میشود و سهم زنان هنوز هم در بین مخترعان ثبت اختراع به
شدت کم هستند .بین سالهای  5653و  5655در اتحادیه اروپا ،نسبت زنان به مردان مخترع به
طور متوسط بیش از  5به  3بود ،بنابراین در حوزه تحقیق و توسعه بهعنوان یکی از حوزههای
اصلی در توسعه و طراحی تکنولوژی شکاف جنسیتی در ابعاد مختلفی قابل مشاهده است و از
این رو بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخصهای توسعه در هر جامعه
محسوب میشود .بهعبارتی بدون توجه به شرایط زنان در زمینههای مختلف ،دستیابی به توسعه
برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود .در این میان ،دو عامل کلیدی فرهنگ پژوهش و تحقیق و
دیگری رویکرد سیاستگذاران و مدیران کالن است که میتواند ضربآهنگ این شاخص مهم
اقتصادی را تغییر دهد.
واژگان کلیدی :نابرابری جنسیتی ،تحقیق و توسعه ،نوآوری و فناوری ،زنان و آموزش عالی،
زنان و علم
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واکاوی ازدواج زودهنگام دختران در خانواده بهمثابه کنارهگیری از خود
واقعی؛ نظریهای زمینهای در شهر سیرجان
زهرا فلک الدین ،5فاطمه دانافر

5

باتوجه به اینکه در جامعه صنعتی جدید ،شاهد تغییرات چشمگیری در همه حوزهها بهخصوص
در حوزه نهاد خانواده هستیم اما هنوز در برخی مناطق ،نگرشهای سنتی خانوادهها در امر
ازدواج دختران غالب میباشد؛ ازدواجهای زودهنگام در سنینی روی میدهد که افراد در آن به
مرحله بلوغ فکری و عقالنی نرسیدهاند ،بنابراین زوجین در انتخاب شریک زندگی خود
نمیتوانند هیچ نقشی ایفا کنند و نظر والدین غالب میباشد ،ازدواج در سن پایین و قبل از بلوغ
فکری ،کودک را با دنیایی از نیازها و انتظارت برآورده نشده مواجه میکند که بهمرور ،اثرات
روحی و روانی در فرد میگذارد .به دلیل اینکه این ازدواجها پیش از رسیدن کودک به بلوغ
فکری صورت میپذیرد ،دختران کودکی که در سنین پایین ،مجبور به ازدواج شدهاند به دلیل
آنکه نتوانستهاند دوران کودکی و نوجوانی خود را بهدرستی طی کنند ،دچار مشکالت روحی
میشوند زیرا بهسرعت وارد دنیای زنانگی و مادرانگی میشوند و کارکرد خانواده تغییر پیدا
میکند .مطالعه حاضر در پی واکاوی ازدواج زودهنگام در دختران شهر سیرجان کرمان میباشد
که چه بسترها و شرایطی در خانواده آنان را به این کار سوق میدهد؟
این پژوهش ،مطالعه کیفی و از نوع نظریه دادهبنیاد است که در سال  5332در شهر سیرجان
کرمان انجامگرفته است ،نوع مصاحبههای انجامشده در این تحقیق ،مصاحبه نیمه ساختاریافته
عمیق بوده است؛ یعنی درعینحالی که محورهای اصلی پژوهش مشخص بود و از قبل
پیشبینیشده بود ،گاهی ساختار پرسشنامهای مصاحبه را تا حدی رها کرده و اجازه داده شد تا
آنان به هر شکل که قادرند از تجربه ازدواج در کودکی بگویند تا به الیههای عمیق ذهن
مصاحبهشونده و کسب اطالعات حقیقی دستیابیم .با روش نمونهگیری گلوله برفی  56نفر از
افرادی که در سن  53تا  53سالگی ازدواجکرده بودند ،انتخاب شدند و با رعایت اصل گمنامی

 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه یزد؛ Zahra.falakodin93@gmail.com

 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه یزد
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مشارکتکنندگان ،اطالعات جمعآوری گردید .با توجه به عالقه و کیفیت پاسخهای
مشارکتکنندگان هرکدام بین یک تا یک ساعت و  36دقیقه به طول انجامید و با اشباع نظری
پایان یافت .در آخر ،مصاحبهها برای تجزیهوتحلیل ،بهصورت کتبی درآمدند .برای تحلیل
یافتهها از روش کدگذاری نظری استفاده شد که به سه شیوه کدگذاری آزاد ،محوری و گزینشی
صورت گرفت .دادهها در ابتدا ساده و به عبارت تقطیعشده و دادههای نسخهبرداریشده ،بهدقت
و سطر به سطر به واحدهای تحلیلی معناداری تقسیم شدند .در کدگذاری آزاد ،کدها
استخراجشده و مفاهیم مشابه در قالب یک مقوله واحد قرار گرفتند ،سپس در کدگذاری
محوری ،مقولهها به زیر مقولهها پیوند داده و روابط میان مقولههای حاصل از رمزگذاری آزاد را
مشخص کرده و درنهایت ،همه مقولههای فرعی به مقوله هستهای ارتباط دادهشدند و محقق به
تدوین نظریه پرداخت .برای بررسی مقبولیت یا قابلیت پذیرش دیدگاه مشارکتکنندگان از سه
تکنیک استفاده گردیده است .نخست متن مصاحبهها بهصورت تصادفی به تعدادی از نمونهها
داده شد تا مشخص شود که تفسیر نتایج ،مشابه نظر ایشان است .روش دوم ،مقایسه تحلیلی
است ،در این روش به دادههای خام رجوع گردید تا ساختبندی نظریه با دادههای خام ،مقایسه
و ارزیابی گردد و در روش سوم ،متن مصاحبهها و خالصه آنها به رؤیت همکار پژوهش رسید
تا با توجه به برداشت خود ،کدگذاریهایی انجام گیرد ،سپس با مقایسه کدهای محقق و ایشان
در مواردی که عدم هماهنگی وجود داشت ،سعی شد تا نظرات اعضا به هم نزدیک شوند.
در این بخش ،هدف اصلی پژوهش یعنی آسیبشناسی فردی -خانوادگی در ازدواج
زودهنگام ،در قالب مدلی کاملتر و انتزاعیتر ارائه میگردد .بر اساس مدل پارادایمی میتوان
گفت کلیشهها و تعصبات فرهنگی -مذهبی ،تک والدینی ،مقایسه دختران و چشم و
همچشمیها شرایط علی برای بروز آسیبها را فراهم کرده است .دخالت والدین و عدم
استقالل همسر بهمنزله شرایط مداخلهگر عمل کردهاند و عدم مشورت با دختران،
مصلحتاندیشی والدین و تبعیض بهعنوان شرایط زمینهای میباشند .بهطورکلی ،زنان با تجربه
ازدواج در سنین پایین ،آسیبهای روانی و اجتماعی بسیاری را هم در سطح فردی و هم در
سطح اجتماعی تجربه میکنند .افراد با قرارگرفتن در این شرایط ،استراتژیهایی اتخاذ میکنند.
استراتژیهای مذکور را میتوان در قالب اطاعت کامل ،پذیرش اجباری و تحمل زوری
دستهبندی کرد .ازدواج زودهنگام پیامدهایی اجتماعی ،خشونت روانی -افسردگی ،خشونت
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اجتماعی ،خشونت اقتصادی ،خشونت خانگی ،محرومیت آموزشی و خودکشی را به دنبال دارد
و موضوع نهایی (مقوله هستهای در قالب عقبنشینی از خود واقعی) مطرح گردید.
بهطورکلی نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به محیط سنتی مورد مطالعه ،خانوادهها خیلی
در امر ازدواج فرزندان دختر خویش دخالت میکنند و دختر در امر انتخاب به حاشیه رانده شده
است ،همچنین این ازدواجها خیلی ماندگار نیستند و افراد با همدیگر تفاهم چندانی در زندگی
زناشویی ندارند ولی دختران باید شرایط موجود را تحمل کنند و در واقع ،خود واقعی خویش
را فدای مصلحت دیگران نمایند که در قالب مقوله هستهای «عقبنشینی از خود واقعی» مطرح
گردید .این مسأله پیامدهای نامطلوب فیزیکی و روانی را برای آنها به بار میآورد ،به عبارت
دیگر ،کارکرد آرامشبخش خانواده برای آنها به کژکارکرد تحمل ،سوختن و ساختن تبدیل
گردیده است .درنتیجه ،باید با آگاهیبخشی به خانوادهها در امر ازدواج فرزندان خویش و
برگزاری کالسها و کارگاههایی شرایط موجود را رفع نمود و دیدگاههای سنتی تفاوت بین
پسران و دختران در امر ازدواج و همچنین نگاه منفی ازدواج دختران در سن باال را با آموزش
اصالح کرد ،زیرا با ازدواج زودهنگام آسیبهای بعد از آن از جمله طالق ،خشونت خانوادگی و
 ...افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :ازدواج زودهنگام ،دختران ،خانواده ،عقبنشینی از خود واقعی ،شهر سیرجان
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تحلیل مقایسهای چندارزشی فرایندهای منجر به طالق در سطح محالت شهر
مشهد
مجید فوالدیان ،5محمود تیموری
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در اغلب جوامع ،تحول نظام ارزشی و هنجاری به افزایش طالق در سطح جهان منجر شده
است .در ایران نیز طالق ،روندی صعودی دارد .بهطوریکه آهنگ رشد طالق در چند دهه اخیر
سریعتر بوده است .عالوه براین ،آمارها نشان میدهند که در سالهای اخیر رشد طالق همواره
از میزان رشد ازدواج پیشی گرفته است؛ بهطوریکه از سالهای  5326تا  5332بهطور مداوم با
افزایش رشد طالق نسبت به رشد ازدواج روبهرو هستیم .براساس گزارش سازمان ثبت احوال
در سال  ،5332بهازای هر  56666نفر در سال  53 ،5336طالق و در سال  55 ،5332طالق ثبت
شده است .عالوه بر افزایش میزان طالق در جامعه ایران ،گروههای مختلف اجتماعی در جامعه
معاصر ایران ،در حال تجربه تغییرات سریع فریندهای منجر به طالق از سنتی به مدرن و از
روشهای ساده و بسیط به شیوههای پیچیده و متنوع هستند .در واقع با وجود تداوم نقش
عناصر فرهنگی گذشته و تأثیر پایدار ارزشهای مذهبی بر نگرشها و رفتارهای خانوادگی
ایرانیان طی سالیان اخیر ،فرایندهای منجر به طالق گروههای مختلف اجتماعی بطور محسوسی
دگرگون شده است .معیارهای قدیم طالق اکثراً در حال فروپاشی و دگرگون شدن به سمت
معیارهای جوامع پیشرفته میباشد .با این شرایط واضح است که با گذشت زمان فرایندهای منجر
به طالق در گروههای مختلف اجتماعی در جامعه ایران در حال تغییر است .بنابراین درک
تفاوت فرایندهای منجر به طالق در میان گروههای مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران،
برای شناخت تغییرات در ساختار خانواده و تشکیل خانواده بسیار مهم است .با این نگرش
نظری ،به مقایسه فرایندهای منجر به طالق در میان گروههای مختلف اجتماعی در سطح محالت
شهر مشهد خواهیم پرداخت.

 .5استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه فردوسی مشهد ؛ fouladiyan@um.ac.ir
 .5دانشآموخته دکتری جامعهشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد؛ Teymouri.mahmood@gmail.com
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سؤال اصلی تحقیق این است که همگام با تغییر و تحوالت ساختار فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی ،فرایندهای منجر به طالق در میان گروههای مختلف اجتماعی جامعه ایران چه تفاوت
هایی دارد؟ به عبارت دیگر به بیان شباهتها و تفاوتهای فرایندهای طالق در بین گروههای
مختلف اجتماعی برحسب محالت شهر مشهد میپردازیم.
روش تحقیق حاضر ،مبتنی بر روش تطبیقی  -کیفی است و تکنیک تحلیلی دادهها ،منطق
فازی و تحلیل مقایسهای چندارزشی کیفی میباشد .ابزار گردآوری دادهها نیز مبتنی بر تحلیل
ثانویه دادههای موجود است .در این روش با استفاده از نرمافزار  FS/QCAو تحلیل به روش
 Truth Table Algorithmبه واکاوی ترکیبهای علی پرداخته شد .از میان ترکیبهای گوناگون
ارائهشده ،ترکیبهایی که دارای شاخص سازگاری مناسبی باشند ،بهعنوان ترکیبهای علی
نهایی معرفی میشوند .پس از استخراج شروط علی الزم و کافی منجر به نتیجه ،در پایان با
استفاده از نرمافزار  Tosmanaو از طریق تحلیل مقایسهای چندارزشی کیفی ،به نوعشناسی و
مقایسه چندارزشی فرایندهای منجر به طالق در سطح محالت شهر مشهد برحسب پنج شرط
علی که بیشترین تعداد فراوانی را در ترکیبهای علی فازی داشتهاند ،میپردازیم.
ترسیم وضعیت طالق در سطح محالت شهر مشهد برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی
محالت نشان میدهد که میزان طالق در محالت پایین شهر مشهد با میانگین  25طالق ثبت
شده به ازای هر  56666نفر ،بیشتر از سایر محالت است .الزم به ذکر است این عدد در سطح
محالت متوسط و باالی شهر به ترتیب  3212و  3315طالق میباشد که بیانگر تفاوت معنادار
میزان طالق برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی محالت شهر مشهد است.
تطبیق فرایندهای منجر به طالق از حیث پنج شرط الزم نهایی که بیشترین میزان تکرار را در
بین شروط علی داشتند ،نشان میدهد که شروط رضایت از زندگی ،رابطه فرازناشویی ،نارضایتی
جنسی ،نابهنجاری در خانواده و روابط اجتماعی ،بیشترین میزان تکرار را در ترکیبهای علی
منجر به طالق در سطح محالت شهر مشهد دارند .در واقع تحلیل فضای خاصیت این شروط،
بیانگر گوشههای کامالً متضاد از حیث شروط زمینهای و نتیجه قابل تشخیص است .با بررسی
این گوشهها میتوانیم دو فرایند کامالً متمایز منجر به طالق در سطح محالت شهر مشهد
استخراج کنیم؛ طبق فرایند اول شاهد آن هستیم که در محالت متوسط و باالی شهر مشهد،
وجود دو شرط رضایت از زندگی و روابط اجتماعی زیاد زمینه شکلگیری طالق در این
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محالت را تسهیل کرده است ،در واقع در این محالت ،فرایند طالق از یک ساخت مدرن تبعیت
میکند که در آن ،افراد از پایگاه اقتصادی اجتماعی باال ،سطح تحصیالت زیاد ،روابط اجتماعی
سیال و منعطف ،خاستگاه شهری و نیازهای فرامادی ،حضور فعال زنان در عرصههای عمومی،
مشارکت نسبی زنان در ساختار قدرت خانواده و  ...برخوردارند .در ساخت مدرن که مختص
طبقات متوسط و باالی شهر مشهد است ،عموماً این قبیل ویژگیها بویژه وجود ارزشهای
فرامادی و فراجنسیتی منجر به افزایش طالق در این محالت شده است .درحالیکه طبق فرایند
دوم که محالت پایین شهر مشهد را در برمیگیرد ،عموماً شروط رابطه فرازناشویی ،نارضایتی
جنسی ،نابهنجاری در خانواده زمینههای تسهیلکننده طالق را فراهم کردهاند که بیانگر یک
ساخت روابط سنتی در خانواده است که این ساخت دارای ویژگیهایی از قبیل سطح سواد و
آموزش پایین ،خاستگاه غیرشهری ،پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین ،روابط اجتماعی سنتی،
نظارت اجتماعی غیررسمی شدید ،نقشها ،وظایف و انتظارات سنتی زناشویی ،وجود نقشهای
جنسیتی و ساختار مردساالر خانواده و  ...است .لذا طالق پدیدهای اجتماعی است که هر یک از
دو ساخت روابط سنتی و مدرن طی دو فرایند متمایز میتواند تسهیلکننده آن در میان گروههای
اجتماعی مختلف باشد.
واژگان کلیدی :تغییرات ارزشی ،فرایند طالق ،شروط علی ،تحلیل فازی ،تحلیل مقایسهای،
مشهد

بخش اول :چکیده مقالهها 191 

بررسی وضعیت و تحوالت مشارکت اجتماعی در ایران
مجید فوالدیان ،5حسن رضایی بحرآباد ،5محسن سوهانیان حقیقی
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مشارکت ،مفهومی است چندبعدی و پیچیده که هر جامعهای نسبت به قوام خود ،از سطوح
مختلفی از آن در ابعاد مختلف برخودار است .طبق برخی تعاریف مشارکت اجتماعی به آن دسته
از فعالیتهای ارادی داللت دارد که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله ،شهر ،روستا و
کشور شرکت کرده و بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکلدادن به حیات اجتماعی مشارکت
دارند .بر همین اساس ،جوامع مختلف به دنبال ایجاد و افزایش مشارکت شهروندان در عرصههای
گوناگون اجتماعی هستند تا بدین طریق ،همبستگی اجتماعی و پیوندهای اجتماعیشان را محکم
نمایند و از فروپاشی اجتماعی جلوگیری نمایند .از این رو تشویق به امر مشارکت و تسهیل در
فرایند تحقق و تحوالت آن در تمام اقشار جامعه ،همواره مورد توجه برنامهریزان و مصلحان
اجتماعی بوده است و دولتها دریافتهاند که مشارکت میتواند چه در شکل ابزاری و چه در شکل
غایی خود ،بهدالیل زیادی برای توسعه همهجانبه بسیار ارزشمند باشد.
ولی عملیکردن و افزایش مشارکت به سادگی میسر نیست .شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم
بر جامعه ،نوع دید و نگاه مسئوالن و برنامهریزان ،خلقیات و روحیات مردم ،تجربیات و
واقعیات گذشته جامعه و  ...بر پذیرش یا عدم پذیرش یا نحوه اجرای مشارکت مؤثرند .بنابراین
هر جامعهای بر حسب عوامل و شرایط ذکرشده ،موقعیتی خاص در سطوح گوناگون مشارکت
دارد .این نوشتار به دنبال بررسی تحوالت مشارکت اجتماعی در ایران در چند دهه اخیر است.
در این پژوهش با توجه به اهداف و سؤاالت تحقیق ،روش ما یک مطالعه طولی و ملی بوده
است که بر مبنای تحلیل ثانویه دادههای کمی متغیرهای مورد مطالعه در بازه زمانی سالهای
 5323-32انجام میگیرد .دلیل اصلی استفاده از این روش ،وسعت موضوعی و نظری پژوهش
حاضر می باشد .انجام یک مطالعه طولی ،آن هم مطالعات طولی که در ارتباط با سیر تحوالت

 .5استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد؛ Fouladiyan@um.ac.ir
 .5دکتری جامعهشناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد؛ Rezaeebahrabad@gmail.com

 .3کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد
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یک جامعه صورت گیرد ،جز با پشتوانه پیمایشهای ملی گوناگون در بازههای زمانی مختلف
نمیتواند انجام گیرد .به همین دلیل در این پژوهش در مجموع از دادهها و جداول حدود سیزده
پیمایش ملی که طی سالهای  5323تا  5332انجام شده ،استفاده گردیده است.
در مجموع ،دو روش اصلی برای تحلیل ثانویه دادهها در این پژوهش وجود داشته است :در
روش اول ،دادهها قبالً توسط شخص دیگری گردآوری شدهاند ،یا به قصد جمعآوری اطالعات
کلی مثل سرشماریهای دولتی یا سایر آمارهای رسمی یا برای پروژه پژوهشی خاصی .در هر
دو مورد ،هدف اصلی از جمعآوری چنین دادههایی با مقاصد و اهداف استفادهکنندگان ثانوی
تفاوت دارند .دادههای  2پیمایش در این سطح ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند .در روش
دوم ،دادههای دست سوم یا توسط پژوهشگری تحلیل شدهاند که آنها را تولید کرده و یا توسط
تحلیلگر دادههای ثانویه مورد تحلیل قرارگرفتهاند .در این حالت ممکن است دیگر دادههای خام
در دسترس نباشند بلکه فقط نتایج این تحلیلها در اختیار باشد .در پژوهش حاضر از نتایج و
جداول  2پیمایش ملی جهت انجام تحلیل ثانویه و مطالعه طولی کمک گرفته شده است.
طبق تعاریف و مبانی نظری ،سه نوع مشارکت اجتماعی در سه سطح کالن ،میانه و خرد
(ملی ،مدنی و خانوادگی) از یکدیگر تفکیک شدهاند که وضعیت هریک از آنان در این پژوهش
بررسی شده است .برای تبیین نظری روند تغییرات انواع مشارکت در طی  3-2دهه اخیر ،دو
نوع رویکرد میتوان داشت:
نخست اینکه شاخصها و معرفهایی که برای سنجش هرکدام از سطوح مشارکت در هر
یک از پیمایشهای ملی استفاده شده است را یکسان فرض کنیم (حال آنکه واقعاً اینچنین
نیست) و بنابراین برای تبیین و توضیح تغییرات مشارکت در طول زمان ،فقط به عوامل اجتماعی
عینی و ذهنی که در طول این سالها اتفاق افتاده است ،رجوع کنیم.
دوم اینکه با در نظرگرفتن تفاوت جزئیات شاخصهای ساختهشده (چه توسط مجریان
پیمایشها و چه توسط محققی که تحلیل ثانویه انجام میدهد) ،ضمن در نظرگرفتن عوامل
اجتماعی فوقالذکر ،به عوامل کاهنده یا افزاینده شاخصهای مشارکت که در اثر تغییرات
تعریف و شاخصسازی مشارکت در هریک از پیمایشها بوجود آمده است ،اشاره کنیم.
در شمایی کلی میتوان دریافت که مشارکت ملی (آمادگی برای شرکت در دفاع یا
سازندگی) با میانگین  35/23درصد غالبترین نوع مشارکت اجتماعی طی این سالها در میان
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ایرانیان بوده است .پس از آن ،مشارکت مدنی (عضویت در حداقل یک نهاد مدنی) با میانگین
 22درصد بیشترین گسترش را در میان مردم ایران دارد .مشارکت در خانواده (تصمیمگیری
جمعی) با میانگین  25/32درصد در رده بعدی قرار دارد.
اگرچه مشارکت ملی در تعریف این نوشتار ناظر به آن دسته از فعالیتهای افراد در عرصه
ملی است که کلیت سرزمین را در برمیگیرد و متأثر از جریانات و اتفاقات سیاسی نیست ،با این
وجود نمیتوان روند تغییرات آن را بدون توجه به این جریانات و اتفاقات توضیح داد .بر همین
اساس به خوبی می شود ارتباط تحوالت مشارکت ملی طی چند دهه اخیر را با وقایع و تحوالت
سیاسی و اجتماعی نشان داد.
همچنین با توجه به تغییرات ساختاری اجتماعی -سیاسی عمیقی که در طی سالهای قبل و
بعد از انقالب روی داده است و همچنین رویکرد دولتهای هفتم و هشتم بعد از انقالب
(دولت اصالحات) در تقویت جامعه مدنی و مشارکت اجتماعی (مانند افزایش سازمانهای
غیردولتی ،تشکیل شوراهای شهر و روستا و  ،)...روند تغییرات افزایشی مشارکت مدنی جامعه
ایران در این سالها را نشان میدهد.
از سوی دیگر به دنبال افزایش شهرنشینی ،تحصیالت ،حضور و مشارکت عمومی زنان در
امور جامعه ،رشد گفتمان حقمحور و مشارکتطلب (خصوصاً بعد از جنبش اصالحات) و ...
الگوی خانوادههای ایرانی از شیوههای سنتی و مردساالرانه به سمت شیوههای برابرخواهانه و
مشارکتجویانه تغییر کرده است ،بنابراین شاخص مشارکت در خانوادههای ایرانی با شیب نسبتاً
باالیی افزایش یافته است.
واژگان کلیدی :مشارکت اجتماعی ،همبستگی ،فروپاشی ،جامعه ایران
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بررسی تحوالت نسلی در الگوهای همسرگزینی جامعه ایران
مجید فوالدیان ،5عاطفه کابلی
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ازدواج یکی از کهنترین تعهدها و به عبارتی قراردادهای اجتماعی در بین اشخاص است که اولین
مرحله برای تشکیل یک خانواده بهحساب میآید .روشهای گوناگونی در سطح جوامع و فرهنگ-
های مختلف برای انتخاب شریک زندگی وجود دارد به طوری که هر جامعه دارای هنجارها و
آداب و رسوم مشخصی در امر همسرگزینی میباشد .جامعه ایرانی نیز ،از این قضیه مستثنی نیست.
از سوی دیگر ،هنجارها در طول زمان دچار تغییراتی جزئی یا کلی میشوند .بررسی کتابهای
تاریخی و سفرنامههای موجود و تحقیقات نشان میدهد در گذشته ،انتخاب همسر بر پایه شناخت
کامل خانوادهها از یکدیگر قرار داشته و بزرگترها به علت اطالعات و اقتدار بیشتر ،سهم و تأثیر
بیشتری در این تصمیمگیری داشتهاند و گاهی میل و عالقه جوان ازدواجکننده ،خصوصاً دختر در
نظر گرفته نمیشده است (اعزازی .)5325 ،همچنین ازدواج درونگروهی و ازدواج فامیلی در بین
افراد ،ارجحیت داشته است .بهطوری که پوالک در کتاب خود اشاره کرده است «بعضی از
خانوادهها اغلب بچهها را که هنوز در گهواره بودند ،برای هم ،نامزد میکردند و این مطلب ،بیشتر
در مورد عموزادهها صدق میکند» (پوالک .)525 :5332 ،این شیوه انتخاب همسر نه تنها در بین
عامه مردم و طبقات پایین ،بلکه در میان خانوادههای درباری و طبقات باالی جامعه نیز رواج داشته
است (پوالک5332 ،؛ دروویل 5322 ،و مستوفی.)5323 ،

تغییرات اجتماعی که همراستا با گسترش علم و فناوری بوده ،باعث تغییر و دگرگونی در
ابعاد مختلف زندگی اجتماعی گردیده است .ازدواج و تشکیل نهاد خانوده نیز از این قضیه
مستثنا نبوده و دچار تغییرات اساسی شده است .تحقیقات و پژوهشهای مختلفی این تغییرات و
دگرگونی در خانواده و شیوه انتخاب همسر را نشان میدهند (صادقی و دیگران5323 ،؛ آزاد
ارمکی و دیگران5353 ،؛ ساروخانی و مقربیان 5336 ،و حسینی و دیگران  .)5332،در دهههای
گذشته ،اساس انتخاب همسر بر پایه شناخت کامل خانوادهها از یکدیگر بوده و در این میان،
 . 5استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد؛ fouladiyan@um.ac.ir

 . 5دانشجوی کارشناسی ارشد پژهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
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عامل اصلی و تعیینکننده در انتخاب همسر ،نظر والدین بوده است .انتخاب همسر نه بر اساس
میل و عالقه دو طرف به ازدواج ،بلکه به دلیل «جبر اجتماعی » بوده (اعزازی )5325 ،امری که
امروزه با توجه به پژوهشهای انجام گرفته ،تا حدود بسیاری اعتبار خود را از دست داده و به
عبارتی به سوی همسرگزینی به شیوه مدرن پیش رفته است (آزاد ارمکی و دیگران5353 ،؛
نوغانی و دیگران ،5335 ،ساروخانی و مقربیان5336 ،؛ عظیمی هاشمی و دیگران 5332 ،و
اسماعیلی و دیگران .)5322 ،روند تغییر دگرگونیها در ابتدا کُند و اکثر تحوالت در مراسم و
مناسک مانند شیوه برگزاری مجالس عقد و عروسی ،نوع لباس و  ...رخ دادهاست (به عنوان
مثال :رجوع شود به کتاب شرح زندگانی من اثر عبداهلل مستوفی.)5332 ،
بیگانهگزینی ،گفتگو و تعامل قبل از ازدواج ،تغییر در مناسک و مراسم ،افزایش سن ازدواج
دختران ،تغییرات اساسی در معیارهای انتخاب همسر ،بهوجود آمدن سبکهای مختلف همسرگزینی
و  ...از جمله تغییراتی است که در پژوهشهای مختلف به آن اشاره شده است (موحد و دیگران،
5322؛ کرمانی و دیگران5335 ،؛ آزاد ارمکی 5332 ،و جعفریان و دیگران.)5335 ،
شواهدی که شرح آن در سطور فوق رفت ،بیانگر تحوالت اساسی در الگوهای همسرگزینی
از گذشته تا به امروز میباشد که در چند دهه اخیر جامعه ایرانی اتفاق افتاده است .در گذشته
تنها یک سبک همسرگزینی (همسرگزینی سنتی) وجود داشته و الگوی مسلط همسرگزینی در
جامعه ایرانی بوده است ،این در حالی است که امروزه سبکها و شیوههای متفاوتی از انتخاب
همسر به وجود آمدهاست (کرمانی و دیگران5335 ،؛ فرهمند و دیگران 5333 ،و ساروخانی و
دیگران .)5332 ،بنابراین با توجه به مقدمه فوق ،هدف اصلی از این پژوهش ،بررسی تحوالت
نسلی در الگوهای همسرگزینی در بین دو گروه جوان ( 52تا  36سال) و سالمند (باالی 36
سال) میباشد.
سؤاالت تحقیق عبارتند از:
الف) چه تحوالتی در الگوهای همسرگزینی بین دو نسل جوانان و سالمندان به وجود آمده
است؟
ب) معیارها و الگوهای سبک همسرگزینی در بین این دو گروه به چه شکل میباشد؟
در این پژوهش با توجه به اهداف و سؤاالت تحقیق از دو روش استفاده میگردد .ابتدا از
روش اسنادی برای تعیین شاخصهای همسرگزینی استفاده میشود و در مرحله بعد ،از روش
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تحلیل ثانویه برای بررسی وضعیت همسرگزینی در میان دو نسل استفاده میگردد .تحلیل ثانویه
در این مرحله پژوهش ،یک مطالعه ملی است که بر مبنای تحلیل ثانویه دادههای کمی متغیرهای
مورد مطالعه در سال  5336انجام میگیرد.
پیمایش مورد استفاده در این بخش ،طرح ملی «مالکهای همسرگزینی در جامعه معاصر
ایران و بررسی تحوالت آینده و پیامدهای آن» است که در اردیبهشت سال  5336توسط موسسه
مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام گرفته است .جامعه آماری این طرح ،مجموع
افراد  52تا  32ساله خانوارهای معمولی شهری و روستایی ساکن در کل کشور میباشد .در این
طرح با توجه به عوامل مختلف و از جمله ،امکانات تصمیم گرفته شد  2666فرد نمونه  52تا
 32ساله مورد بررسی قرار گیرند.
یافتهها بیانگر آن است که نقش خانواده در انتخاب همسر در بین دو گروه ،حائز اهمیت
است و با توجه به سطح معناداری ( )sig>0/05تفاوت معناداری بین آنها وجود ندارد اما در
اهمیت نقش خود فرد و اقوام و خویشان در انتخاب همسر بین دو گروه تفاوت معناداری وجود
دارد )sig<0/05( .به این معنی است که نقش خود در انتخاب همسر بین جوانان نسبت به
سالمندان بیشتر حائز اهمیت است و همچنین نقش اقوام و خویشان در بین سالمندان از اهمیت
باالیی برخوردار است ،درحالی که در بین جوانان کمترین اهمیت را دارد.
در ارتباط با داشتن حق انتخاب در انتخاب همسر بین دو گروه جوانان و سالمندان ،تفاوت
معناداری وجود دارد ( .)sig=0/000به طوری که میانگین پاسخگویانی که در انتخاب همسر
خود ،حق انتخاب داشتهاند در گروه سالمند ،بسیار کمتر از گروه جوانان بوده است .همچنین
مؤلفه «شناخت کافی» بهعنوان مهمترین پایه و اساس ازدواج در بین دو گروه جوانان (3515
درصد) و سالمندان ( 2515درصد) قرار دارد و بعد از آن «عشق میان دو طرف» در بین جوانان و
«نظر والدین» در بین سالمندان حائز اهمیت بودهاست.
در ارتباط با الویت جوانان و سالمندان در انتخاب همسر« ،خصوصیات شخصیتی» در بین
دو گروه ،الویت اول میباشد و بعد از آن ویژگیهای مذهبی در بین دو گروه در الویت دوم
است .همچنین میانگین روشهای همسرگزینی از طریق آشنایی در محیط آموزشی ،محیط
کاری ،در اماکن مذهبی و مسجدها و از طریق خواستگاری در بین دو گروه جوانان و سالمندان
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تفاوت معناداری وجود دارد که با توجه به سطح معناداری ( )sig<0/05قابلیت تعمیم به جامعه
آماری را نیز دارد.
واژگان کلیدی :همسرگزینی ،تحوالت نسلی ،جوانان ،سالمندان
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بررسی وضعیت استبدادستیزی ایرانیان در دوره ناصری (بررسی تطبیقی
قحطی  9911ه.ق و واقعه رژی)
افسانه قاسمی ،5شراره مهدیزاده ،5سوسن باستانی

3

به هنگام بررسی دوگانه استبدادپذیری و استبدادستیزی ایرانیان میتوان گفت که وزنه
استبدادپذیری ایرانیان در میان اندیشمندان علوم انسانی سنگینتر است .چنانچه پژوهشگران
برجسته حوزه خلقیات همچون جمالزاده ( ،)5322کاتوزیان ( ،)5322قاضی مرادی (،5326
 ،)5335 ،5325رضاقلی ( ،)5323 ،5355نراقی ( )5335 ،5335 ،5326و غیره ،ایرانیان را افرادی
استبدادپذیر دانسته و استبدادپذیری را خلق غالب ایرانیان میدانند .با بررسی ادبیات حوزه
استبداد ،سوالی که مطرح میگردد این است که آیا ایرانیان همیشه انسانهایی استبدادپذیر بوده-
اند؟ و اگر بپذیریم که ایرانیان دارای ویژگی استبدادستیزی هم بوده و هستند ،این ویژگی به چه
میزان بوده و در چه شاخصهایی ظهور یافته است؟ سوال دیگری که مطرح میگردد این است
که پژوهشگران این حوزه با چه رویکردی به این مسأله پرداختهاند؟ در پاسخ به سوال دوم می-
توان گفت که رویکرد غالب در پژوهشهای این حوزه ،رویکرد کالسیک صفر و یکی است که
استبدادپذیر یا استبدادگریز بودن ایرانیان را به صورت سیاه و سفید میبیند .در نتیجه ،فقدان
رویکردهایی دیگر مانند رویکرد فازی کامالً عیان میگردد.
در این پژوهش ،برای پاسخ به سوال اول و با در نظر گرفتن رویکرد فازی تالش نمودیم
وضعیت استبدادستیزی ایرانیان در دو واقعه قحطی  5522ه.ق و واقعه رژی را در عصر ناصری
مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص نماییم که ایرانیان در رویارویی با دو واقعه کامالً متفاوت،
چقدر و در چه شاخصهای استبدادستیز بودهاند.
بر این اساس ،روش این پژوهش فازی کیفی است که استبدادگریزی ایرانیان در دو واقعه
قحطی  5522و واقعه رژی بررسی گردیده است .قحطی سالهای  5525-5522ه.ق (-5526

 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه الزهرا؛ afsaneh_ghasemi@yahoo.com
 .5استاد جامعهشناسی دانشگاه الزهرا؛ sbastani@alzahra.ac.ir
 .3دانشیار جامعهشناسی دانشگاه الزهرا؛ sh.mehdizadeh@yahoo.com
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 5523شمسی) یکی از بزرگترین قحطیهای تاریخ ایران بود که باعث مرگ و میر تعداد زیادی
از مردم ایران شد .محققان این قحطی را از هولناکترین رویدادهای دو قرن اخیر ایران میدانند
به طوری که سال شروع قحطی به عنوان سال مجاعه ،مبدأ محاسبات تاریخی قرار گرفت .قیام
رژی نیز به عنوان اولین تکان و جنبش ملت ایران در تاریخ ایران پیش از مشروطه ثبت شد
(سرداری نیا .)25 :5355 ،قیام رژی نیز در پی قراردادی رخ داد که در  36اسفند 5532ه.ش بین
ایران و تالبوت انگلیسی امضا شد (همان .)56 :به موجب این قرارداد ،قرار شد دولت ایران،
انحصار کامل خرید و فروش و به عمل آوردن توتون و تنباکو در کلیه ایاالت ایران و حق
صدور آن را به مدت  26سال ،از تاریخ امضای انحصارنامه به تالبوت و شرکای او واگذار کند و
در مقابل سالی  52هزار لیره انگلیسی به عنوان حق انحصار به خزانه دولت پرداخت شود
(همان .) 55 :همچنین به موجب این امتیاز ،هر عملی در مورد تنباکو را مطلقاً به کسب اجازه از
صاحب امتیاز ،مشروط میساخت .در عوض ،صاحب امتیاز به توتونکاران وعده میداد که در
مقابل محصولشان ،پول نقد به آنها بپردازد و احیاناً محصول آنها را با نرخ بهره نازلی پیشخرید
کند (کدی.)26 :5233 ،
رویکرد فازی با اتخاذ نمرات اعضا در فاصله بین  6و  5مجموعه کالسیک (قطعی) را بسط
میدهد (راگین و پنینگ .)253 :5662 ،مجموعههای فازی با ارزیابیهای کمی و کیفی ترکیب
میشوند 5 :و  6ارزیابیهای کمی و به ترتیب کامالً عضو و کامالً غیرعضو و ارزشهای مابین 5
و  6عضویت نسبی را میپذیرند .در این معنا یک مجموعه فازی میتواند به عنوان یک متغیر
پیوسته دیده شود که هدفمندانه برای نشان دادن درجه عضویت در یک مجموعه تعریف شده
است .چنین درجهبندیای تنها از طریق استفاده از دانش نظری و اساسی امکانپذیر است که
برای مشخصنمودن سه نقطه انفصال کیفی ضروری است :عضویت کامل ( ،)5عدم عضویت
کامل ( )6و نقطه حداکثر ابهام در مورد عضویت (( )6/2راگین و پنینگ .)252 :5662 ،برای
کالیبراسیون دادههای کیفی چند مرحله طی شد که این مراحل عبارتند از :مشخص نمودن
مفاهیم پژوهش ،تدوین درخت مفهومی ،تعریف ویژگیها و چارچوب کالیبراسیون ،به کارگیری
چارچوب کالیبراسیون برای دادهها ،اختصاص نمرات عضویت فازی به مفاهیم.

  111پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

در این پژوهش با توجه به زمینه نظری و تجربی مورد بررسی برای مفهوم استبدادستیزی سه
شاخص مداخله در امور ،نظارت بر امور و پاسخگو نمودن حکومت شناسایی شد که هر یک
دارای زیرشاخصهای تجربی میباشند.
نتایج بررسی قحطی  5522ه.ق نشان داد که مردم در هر سه بعد استبدادستیزی دست به
مبارزه برای بهبود وضعیت جامعه زدند .تالش برای مداخله در امور با دو شاخص تالش برای
مداخله در وضعیت مردم و سطح مداخله سنجیده شد که سطح مداخله  6133نمره عضویت و
مداخله در وضعیت مردم نیز  6156نمره عضویت فازی را به خود اختصاص داد .نظارت بر امور
نیز یکی از شاخصهای استبدادستیزی بود که  61622نمره عضویت فازی را به خود اختصاص
داد .پاسخگو نمودن حکومت به عنوان یکی از شاخصهای استبدادستیزی  6152نمره عضویت
فازی را به خود اختصاص داد.
در بررسی استبدادستیزی در واقعه رژی نیز دو شاخص مداخله در امور و پاسخگو نمودن
حکومت شناسایی شدند .برای مفهوم مداخله در امور مملکت سه شاخص سطح مبارزه ،گروه-
های معترض و مبارزه تا دستیابی به هدف شناسایی شدند .شاخص سطح مداخله  6152نمره
عضویت فازی را به خود اختصاص داد .شاخص مبارزه تا دستیابی به هدف نیز از شاخصهای
مداخله در امور بود که باالترین نمره عضویت فازی یعنی  6125را به خود اختصاص داد .در
واقع ،مردم مبارزه را تا دستیابی به هدفشان ادامه دادند .شاخص گروههای معترض نیز 6153
نمره عضویت را به خود اختصاص داد.
شاخص پاسخگو نمودن حکومت از دیگر شاخصهای استبدادستیزی بود که در قالب
تالش برای رضایت مردم مورد بررسی قرار گرفت که  6152نمره عضویت فازی را به خود
اختصاص داد .شاه پس از اعتراضات مردم تالشهایی برای جلب رضایت مردم و کاهش
ضررهایی که ممکن بود گریبانگیر مردم شود نمود که مردم راضی به آن نشدند و در نهایت
قرارداد رژی لغو شد.
در یک بررسی تطبیقی میتوان گفت که مردم به هنگام قحطی  5522در قالب سه شاخص و
در واقعه رژی در قالب دو شاخص به مبارزه با حکومت پرداختند .در قحطی  5522مردم تالش
نمودند تا با مبارزه با شاه تغییراتی را در وضعیت جامعه ایجاد نمایند که شاخص سطح مداخله
باالترین نمره عضویت فازی ( )6133را به خود اختصاص داد .در مقابل ،در واقعه رژی مبارزه تا
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دستیابی به هدف باالترین نمره عضویت فازی ( )6125را به خود اختصاص داد .بر اساس نتایج
به دست آمده می توان گفت که مردم ایران هم در زمان قحطی و هم در واقعه رژی به مبارزه با
حکومت پرداختند که میزان این استبدادستیزی در واقعه رژی بیشتر است .در نهایت میتوان
گفت که بررسی فازی استبدادستیزی به ما کمک میکند تا به نتایج مناسبتری نسبت به نگاه دو
ارزشی صفر و یکی دست یابیم.
واژگان کلیدی :روش کیفی فازی ،استبدادستیزی ،قحطی ،واقعه رژی
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غیاب امر سیاسی در سیاستگذاری اجتماعی
هادی قربانی ،5شیرین علیزاده

5

مقاله حاضر در پی مطالعه حوزه سیاستگذاری اجتماعی و پیوند آن با واقعیت اجتماعی ناظر بر
آن میباشد .ایده محوری کار حاضر پیرامون امکان و نحوه بازنمایی واقعیت اجتماعی در
سیاستهای اجتماعی طرح شده ،میباشد .بدین منظور ما به بررسی اسناد تولیدشده در حوزه
سیاستگذاری اجتماعی در دو دهه اخیر (پس از تصویب آییننامه تشکیل شورای اجتماعی
کشور در سال  )5326خواهیم پرداخت .تشکیل شورای اجتماعی کشور آنگونه که در آییننامه
این شورا آمده است ،با هدف «سیاستگذاری ،هماهنگی ،ایجاد وحدت رویه و تنظیم سازوکار
اداری» در زمینه پیشگیری و مقابله با پدیدهها ،معضالت و آسیبهای اجتماعی و هماهنگی
فعالیتهای دستگاههای متولی امر اجتماعی ذیل این شورا بوده است .تشکیل این شورا نشان از
آن دارد که یکی از دالیل ناموفق بودن برنامهها و فعالیتهای نهادهای متولی امر اجتماعی در
کاهش معضالت و آسیبهای اجتماعی ،عدم هماهنگی و نبود وحدت رویه میان این نهادها
شناخته شده و راهحل آن هم تأسیس نهادی ورای همه نهادهای موجود دانسته شده است.
امروز پس از گذشت دو دهه از تشکیل شورای اجتماعی کشور ،همچنان میتوان گفت
سیاستها و برنامههای حوزه اجتماعی در تدوین و اجرا ناموفق و بعضاً ناهمسو با وضعیت
اجتماعی (واقعیت موجود ،نیازها و  )...جامعه هستند .ایده اساسی این مقاله این است که در
آسیبشناسی این وضعیت ،آنچه با عنوان نبود هماهنگی ،نداشتن وحدت رویه و مانند آن نامیده
میشود و با تأسیس نهادهای هماهنگکننده چارهیابی میگردد ،نمود بیرونی وضعیتی است که
بهواقع منطقی درونی و متفاوت از آنچه بیان میشود ،دارد .این منطق پنهان ،در پی انکار نسبت
امر اجتماعی و امر سیاسی است .ما بهدنبال نشاندادن این فرضیه هستیم که رویکرد
سیاستگذاری اجتماعی در حوزه مسائل اجتماعی متأثر از پارادایم مهندسی اجتماعی ،نگاهی
ارگانیستی و «هنجارمند» بوده و در جهت نادیده انگاشتن نقش «دولت» و کارکرد امر سیاسی در
بازتولید نظم موجود عمل میکند.
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی؛ hadi.qorbani@gmail.com
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی؛ alizade.k@gmal.com
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به بیان عینیتر ،رویههای موجود در اتخاذ سیاستهای اجتماعی با پرگویی و برجستهکردن
نگاه مدیریتی و کارشناسی ،که در نهادسازیهایگوناگون تجلی پیدا میکند ،به حوزههای
مختلف اجتماعی در صدد طبیعی و بدیهیانگاشتن همان رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی است که
در گام نخست ،این مسائل را برساخت میکند .بهعبارت بهتر ،در اینجا ما نه با کاستیهای نظری
و جهل تئوریک اراده کالن و باالدستی که با تحمیل فرادستانه اراده سیاسی به واقعیت اجتماعی
مواجه هستیم که در صدد تثبیت و مشروعسازی نقش و جایگاه تصمیمسازی خود از خالل
برجستهسازی یکسویه مهندسی فرهنگی و اجتماعی میباشد.
به نظر در پس این پرگویی ،منطق و ارادهای معطوف به سکوتکشاندن و یا تعلیق امر
اجتماعی نهفته است .هدف این پژوهش ،پیدا کردن و شناخت این منطق از میان اسناد و
نهادهایی است که به باور ما وجه عینی این اراده است .تعلیق امر اجتماعی (در وجهی که ما
اینجا طرح مسأله نمودیم) ،با گفتن و بسیارگفتن از امر اجتماعی ممکن میشود .تعلیقی که در
نهادهای بیشمار متولی موضوعات اجتماعی گوناگون ،زبانمند میشود .بهواقع ما قصد داریم از
میان سازوکارهای مختلفی که دستاندرکار تعلیق امر اجتماعی هستند ،بر مکانیسمهای نهادی-
سازمانی این تعلیق متمرکز شویم.
روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ،روش تاریخی -انتقادی خواهد بود که با
مطالعه اسنادی محقق میگردد .برای محدودکردن معنادار زمان تحقیق ،تشکیل شورای اجتماعی
کشور را نقطه آغاز تحقیق خود قرار دادهایم ،چرا که این شورا در پاسخ به سوالِ از دالیل
ناموفقبودن سیاستهای حوزه اجتماعی شکل گرفته است و نقش راهبری دستگاهها و نهادهای
متولی امر اجتماعی را دارد .اگرچه آگاه هستیم که برای فهم دقیق مسأله این پژوهش ،نیازمند
یک پژوهش تاریخی با بازه زمانی طوالنیتر هستیم ،اما این پژوهش گام نخست برای فهم سوال
تحقیق ماست و بیشک شناخت وضعیت کنونی سیاستگذاری اجتماعی برای انتخاب آغازگاه-
های دیگر این وضعیت در تاریخ اجتماعی و فهم نسبت نظام سیاستگذاری اجتماعی کنونی با
نظام دانش اجتماعی -تاریخی ،سرنخهای بسیاری بهدست خواهد داد.
در رویکرد جامعهشناسی تاریخی ،رجوع به تاریخ ،تالشی برای فهم لحظه اکنون است .از
این رو گزینش در تاریخ را واقعیت اجتماعی امروز و تاریخ پس آن ،بر محقق تحمیل میکند.
محقق برای پاسخ به مسأله اکنون خود ،به تاریخ باز میگردد تا بداند شرایط امکان لحظهای که
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تجربهاش میکند ،چه بوده است؟ از اینرو ما نیز در این تحقیق با رویکرد جامعهشناسی
تاریخی ،برای فهم منطق وضعیتی که تشریح شد و برای فهم چگونگی شکلگیری آن ،به تاریخ
شکلگیری این وضعیت رجوع خواهیم کرد .گام نخست ما بررسی تحوالت دو دهه اخیر از
میان اسناد و گزارشهای نوشته شده ،نشانگر فعالیتهای نهادهای مجری سیاستهای اجتماعی
است .امید است که این گام نخست ،مسیر حرکت ما را در تاریخ برای یافتن آغازگاههای دیگر
توضیح دهنده لحظه حال ،روشن سازد.
واژگان کلیدی :سیاستگذاری ،امر سیاسی ،امر اجتماعی ،شورای اجتماعی کشور
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ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و رسانه سیالب در استانها (هفت استان اصلی
درگیر سیالب)
عباس قنبری باغستان ،5محمدتقی عباسی شوازی ،5غالمرضا خوشفر ،3محمد شارعپور،2
مسعود صفایی مقدم ،2مجتبی ترکارانی ،3فاضل الیاسی ،5یارمحمد قاسمی

2

ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیالبها در استانهای سیلزده شامل استانهای فارس ،مازندران،
خوزستان ،گلستان ،لرستان ،ایالم و کرمانشاه به طور جداگانه توسط گروههای پژوهشی استانی
مورد بررسی قرار گرفت .اگرچه کارگروه برای انجام مطالعات چارچوب مفهومی یکسانی برای
همه استانها تدوین کرده و حداکثر هماهنگی با محققان در استانها صورت گرفته بود تا
گزارشهایی با محتوای قابل مقایسه و تا حد ممکن تابع ساختار واحدی تدوین شود ،اما ویژگی
های محلی ،مقتضیات سیالب در هر استان و دیدگاه و تجارب محققانی که در هر استان فعالیت
کردهاند بر محتوا و ساختار گزارشها اثر گذاشته و تفاوتهای ایجاد شده است .وجوه بیشوکم
یکسانی در عمده گزارشها وجود دارد اما هر استان ویژگیهای خاص خودش را نیز دارد برای
مثال ،گرچه استان خوزستان در متغیرهای مختلفی با سایر استانها مشترک است ،اما مطالعه
نشان داد مسأله تلقی مردم درخصوص تبعیض قومیتی در این استان نسبت به سایر استانهای
سیلزده جدیتر است و تا حد زیادی عمومیت دارد .سیالب اگرچه در شیراز باعث شده است
مردم بههم نزدیکتر شده و همبستگی اجتماعی بیشتری با یکدیگر بیابند ،اما سیل در استان
ایالم ،افزون بر بیاعتمادی به نهادهای حکومتی ،نوعی بیاعتمادی بینگروهی را نیز سبب شده

 .5عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران؛ Ghanbari.abbas@ut.ac.ir
 .5عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز؛ mtabbasi@gmail.com
 .3عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان؛ khoshfar@gmail.com
 .2عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران؛ sharepour@yahoo.com
 .2عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ Safaei_m@scu.ac.ir
 .3عضو انجمن جامعه شناسی ایران؛ tarkarani@yahoo.com

 .5عضو انجمن جامعه شناسی ایران
 .2عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم ؛ Ym_ghasemi2004@yahoo.com
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است .سیالبها در این استان نهتنها کلیشههای قومی بین مردم را از بین نبرده ،بلکه بیشتر به
آنها دامن زده است .این جنس از تفاوتهای بیناستانی در کنار شباهتهای بسیار ،در بسیاری
از موارد بهچشم میخورد.
در گزارش سیل استان فارس به طور مفصل درباره سلطه پارادایم خشکسالی بر نگرش مردم،
ساز و کارهای ناکارآمد هشداردهی ،برخی مناسک معمول و نمایشی مدیریت بحران،
بیاعتمادی عمومی به نهادهای دولتی و حکومتی و نیز ضرورت توجه به خصیصههای فرهنگی
محلی در مدیریت و سیاستگذاری بحرانها بررسی شده است .سیالب استان مازندران جزو
سیالبهای با گستره محدود بود ،با این حال از آنجایی که احتمال رخدادن سیالب در این
استان زیاد است ،بررسی آن اجتنابناپذیر مینمود .گزارش سیالب استان مازندران بهصورت
خالصه ،تحلیلی جامعهشناختی از علل تمایل نداشتن مردم به استفاده از بیمهها ارائه کرده و
همچنین با استفاده از دادههای گردآوریشده ،راهبردهایی برای مدیریت سیالب ارائه و نقش
حکمرانی را با تفصیل بررسی کرده است .در گزارش سیالب استان خوزستان یکی از مباحث
مهم یعنی تفاوت و تناقض روایت مردم و روایت مسئولین از سیالب اخیر طرح شده است .بر
اساس مطالعات کارگروه اجتماعی ،فرهنگی و رسانه مشخص شد هر چه سیالبها از استانهای
شمالی فاصله گرفتند و به مناطق جنوبی ایران نزدیکتر شدند و هرچه از زمان غافلگیری
سیالبها گذشت ،نقش مدیریت بحران از نظر مردم پراهمیتتر شد .همچنین در استان
خوزستان ،روایت مردم از بحران با روایت مسئولین از آن به باالترین سطح از ناسازگاری رسید.
روایت مردمی در این استان تا آنجا پیش رفته است که برخی معتقدند نظام سیاسی بهصورت
عامدانه موجب وقوع سیل و آبگرفتگی مناطق عربنشین در خوزستان شده است ،در حالی که
روایت مسئولین چندان تقصیری را متوجه مدیریت بحران نمیداند و سطح باالی بارشها را
علت سیالب میداند.
گلستان جزو استانهایی بود که گستره سیل در آن زیاد بود و این مهم در گزارش مفصل آن
نیز بازتاب یافته است .گزارش بررسی اجتماعی و فرهنگی سیالب استان گلستان تالش میکند
تا از آنچه رخ داده و آنچه می تواند به بهبود وضعیت کمک کند ،شرح دقیقی دهد .دادههای
پیمایشی این بخش عمدتاً بهصورت تفکیکشده بین شهرهای آققال ،گمیشان و گلستان ارائه
شده است تا سیاستگذاران و نیروهای اجرایی این توانایی را داشته باشند که با هدفگیری
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دقیقتری ،پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این سیالب را مورد توجه قرار دهند .گزارش این استان
همچنین درخصوص نگرش مردم به سیالب و توجه به گروههایی چون جامعه اهل سنت ایران
اهمیت بسیاری دارد.
بررسی ابعاد اجتماعی سیالب در استان لرستان از چند وجه ،اهمیت ویژهای دارد .مهمترین
نکته این است که این استان در آینده نیز در معرض سیالب خواهد بود و در صورت در دستور
کار قرار ندادن برخی اصالحات اساسی ،بهعلت بستر زیرساختی و بستر اجتماعیاش ،بهشدت در
برابر سیالب آسیبپذیر است .استان لرستان جامعهای است با ساختار نیمهمدرن و نیمهسنتی که در
سالیان درازی سه نوع از سبک زندگی ایلی ،روستایی و شهری را در خود جای داده است .این
جامعه در حال گذار هم از فقدان سازماندهی و تشکیالت مدرن رنج میبرد و هم از بوروکراسی
دولتی آغشته به طایفهگرایی محلی در رنج است .این گزارش میتواند نخست ،نیاز استان به
اصالحات اساسی را نشان دهد و دوم ،راهنمایی برای نقاط تمرکز سیاستگذاریها باشد.
گرچه ا ستان ایالم نیز در متغیرهای مختلفی از جمله سطح ادراک و آگاهی و آموزش و
میزان سرمایه اجتماعی با سایر استانها اشتراکاتی دارد ،اما بر اساس تحقیقات ،این استان نسبت
به سایر استانهای سیلزده در برخی وجوه متفاوت است .احساس تبعیض قومی و احساس
طردشدگی در این استان بهشدت باالست .افزون بر این ،در این استان نوعی بیاعتمادی
بینگروهی نیز به سبب سیالب پدیدار شده است .گزارش سیل استان ایالم همچنین حاوی
اطالعاتی درباره اثرات اقتصادی اجتماعی سیالب در روستاهای استان است و از دادههای آن
میتوان برای برگزیدن بهترین گزینه جبران هزینههای سیالب استفاده کرد .استان کرمانشاه از
آنجایی که در قیاس با سایر استانها آسیبهای کمتری دیده بود ،گزارش آن نیز اندکی
محدودتر از سایر استانها تهیه شده است .تحلیل نهایی این گزارش حاکی از آمار و وضعیت
نیمهخوشایندی است که عمده شرایط بحرانی را نتیجه کمبود استفاده از تجارب مدیریت بحران
در کشور میداند.
واژگان کلیدی :سیالب ،قومیت ،تبعیض ،طردشدگی ،پارادایم خشکسالی ،طایفهگرایی
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آموزههای اجتماعی واعظان مشهور دوره پهلوی؛ عدالت اجتماعی در حاشیه
هویت
شیما کاشی
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واعظان شیعه ،چه نسبتی با مسأله عدالت اجتماعی ،فقر و نابرابری برقرار کردهاند؟ این مفاهیم
چه جایگاهی در منظومه کالمی آنها داشته است و فعالیتهای اجتماعی آنها به عنوان یک واعظ،
برآمده از چه رویکردی نسبت به این مفاهیم است؟
نخست باید پرسید واعظان که هستند و چرا در مطالعه تشیع عامه ،مطالعه واعظان اهمیت
بسیار دارند .از ظهور و بسط نهادها و رسانههای مدرن آموزشی و ارتباط جمعی« ،منبر» یکی از
مهمترین رسانهها بود« .اهل منبر» در طول تاریخ اسالم ،به تدریج به یک «تیپ» در میان
روحانیون تبدیل شدند .کسانی که شامل واعظان ،قصهگویان ،روضهخوانان ،ذاکران ،مداحان و ...
میشدند .تیپی که مهمترین وجه متمایز کننده آنها با دیگر گروههای روحانیون ،ارتباط بیواسطه
با جماعت های مردم بود .در میان اینها ،واعظان اساس کارشان وابسته به تولید مداوم
منظومههایی کالمی بود که بتواند عامه مردم را به شنیدن وادارد .به طور خالصه ،ارتباط مداوم با
عامه مردم به کمک سخنگفتن ،که در مواردی وجه روایی داشت ،مهمترین ویژگی متمایز کننده
این گروه بود .عوام آنقدر که با واعظان در ارتباطند ،به طور مستقیم با باالترین ردههای
روحانیت شیعه ،یعنی مراجع تقلید در ارتباط نیستند« .واعظان» یک گروه «میانی» هستند که از
یک سو با نشانههایی مشخص ،مانند لباس و تحصیالت ،نسبتی با «روحانیت» دارند و از سوی
دیگر ،کار آنها سخنگفتن و روایتکردن برای مردم است .البته موقعیت همه آنها و شهرت و
اثرگذاریشان با یکدیگر برابر نبود .در هر دوره ،واعظانی شاخص بودهاند که دامنه مخاطبان و
اثرگذاری آنها ،از سطح محلی فراتر رفته است و آوازهشان در شهرها و حتی کشورهای مختلف
پیچیده است .همین اقبال گسترده به آنهاست که بر اهمیت مطالعه منظومه کالمی این واعظان از
یک سو و شیوه هایی که برای ارتباط گرفتن با مخاطبان و بسط دامنه اثرگذاری بر آنها به کار
میگرفتند ،میافزاید.
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی دانشگاه تهران؛ Shimakashi@ut.ac.ir
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سالهای  5356تا  ،5325که پژوهش حاضر بر این دوره متمرکز است ،سالهای تکوین
تدریجی ابزارهای گوناگون ارتباط جمعی و نهادهای مدرن آموزشی است .سالهایی که به دلیل
در اقلیتبودگی کسانی که توان خواندن و نوشتن داشتند ،هنوز اهمیت رسانهها و گفتارهای
شفاهی به مراتب بیشتر از منابع مکتوب است .سالهایی که همچنان «مراسم و تجمعات مذهبی»
و اماکن مذهبی مانند «مسجد» و هیأتها ،یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط مردم با یکدیگر و با
روحانیونی بود که «منبر» این مراسم را اداره میکردند.
پرسش اینجاست که گرفتاریها و رنجها و مسایل روزمره عامه مردم ،از جمله فقر،
بیعدالتی و نابرابری چه جایگاهی در کالم این واعظان داشت؟ مشکالتی که مبنای شکلگیری
نارضایتی از وضع موجود و میل به تغییر است .این پرسش از این جهت اهمیت دارد که این
دوره زمانی ،به یک انقالب گسترده ختم شد که مذهب و نیروهای متنوع مذهبی در آن نقشی
اساسی داشتند و فهم آنکه چه منظومههای کالمی و چه فعالیتهای اجتماعی در این دوره بر
عامه مردم اثرگذار بود ،مسیر طیشده در این سالها و پس از آن را روشنتر میکند.
در این پژوهش ،ما در ابتدا با پرسش از مطلعان ،از مورخین گرفته تا اساتید حوزه و
پژوهشگران مطالعات اجتماعی دین ،فهرستی از واعظان شاخص و اثرگذار را تهیه کردهایم و در
نهایت ،محمدتقی فلسفی ( ،)5555-5325حسینعلی راشد ( )5522-5323و احمد کافی
( ،)5352-5325به عنوان مؤثرترین ،مشهورترین ،پرمخاطبترین و اثرگذارترین واعظان این
دوره انتخاب شدند .این سه واعظ ،نمایندگان مهمترین جریانهای وعظ در دوره خودشان بودند
و مطالعه منظومه کالمی (منابر) و زندگی آنها ،تا حدی نماینده کالم و عمل سایر واعظان مهم
این دوره است.
بر مبنای این مطالعه ،نسبت واعظان با عدالت اجتماعی در این دوران ،شامل دو رویکرد اصلی
است .برای دسته اول که محمدتقی فلسفی و احمد کافی جزء آن هستند ،عدالت اجتماعی،
دغدغهای ذیل هویت مذهبی است .برای این دسته ،بیعدالتی و ستم ،عمدتاً به معنای رنجی است
که در آن دوران بر «بچه مذهبیها»« ،بچهشیعهها» و «هیأتیها» میرود .فقر و نابرابری در دستیابی
به موقعیتها و امکانهای مادی زندگی برای زندگی خوب در جامعه ،تنها در مواردی در کالم این
جریان پررنگ شده است که واعظ در حال پاسخگویی به یک «دیگری» خارج از مرزهای هویت
مذهبی است .به طور مثال ،محمدتقی فلسفی که پایگاه اصلی مخاطبانش ،بازاریان سنتی بودند ،تنها
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در جایی از لزوم برقراری عدالت اجتماعی و برابری همه در مقابل قانون میگوید که در حال
پاسخگویی به حزب توده و یاداوری خطرات آنهاست .از آنجا که در سالهای دهه بیست و سی،
حزب توده به نحو قابل توجهی در حال بسط و گسترش نفوذ هم در میان کارگران و فرودستان و
هم در میان طبقه متوسط بود ،واعظانی مانند فلسفی به شدت نسبت به از دست رفتن پایگاه
اجتماعی سنتیشان احساس خطر میکنند .فلسفی به طور خاص ،نسبت به گرایش برخی فرزندان
خانوادههای مذهبی بازاری به حزب توده احساس خطر میکند و دغدغه عدالت اجتماعی در
کالم فلسفی جز در هنگام پاسخگویی به «دیگری غیرمذهبی» طرح نشده است .فقدان عدالت در
کالم او از آن جهت خطرناک است و واعظ نسبت به آن هشدار میدهد که میتواند بستری برای
بسط و نفوذ حزب توده در میان فرودستان باشد.
در کالم احمد کافی نیز ،اساساً بیعدالتی به معنای آن ظلمی است که در صدر اسالم نسبت
به شیعیان رخ داده است .ظلمی که از نظر کافی تا دوران حاضر ،با سیاستهای فرهنگی دوره
پهلوی و رشد و گسترش مظاهر زندگی غیرمذهبی «غربی» ،ادامه یافته است .برچیدن ظلم و
برقراری عدالت در کالم او ،رخدادی است که با ظهور امام زمان ممکن است و پیش از آن،
مهمترین کاری که «شیعیان منتظر» باید انجام دهند ،محکمکردن هر چه بیشتر پیوندهای درونی
خود ،افزودن هر چه بیشتر به تعداد خود با تالش برای تغییر «دیگران» و در نهایت ،تقویت
هویت مذهبی شیعی در مقابل اهل تسنن« ،قماربازان»« ،شرابخواران» و «بینمازها» است.
تمامی فعالیت های اجتماعی و خیریه گسترده احمد کافی مانند ساخت «مهدیه» و ساخت
درمانگاه و ساخت صندوق قرضالحسنه و خرید کابارهها و مشروبفروشیها و تبدیل آنها به
کتابفروشی اسالمی نیز با انگیزه جذب هر چه بیشتر حاشیهنشینان شهری و فرودستان و
جلوگیری از دستدادن آنها به عنوان مهمترین نیروهای گسترش هویت «بچههیأتی» است.
در مقابل ،اما جریان دیگری نیز وجود داشت که حسینعلی راشد را میتوان نماینده آن
دانست .مفاهیم «عدالت» و «عدالتخواهی» یکی از پرتکرارترین مفاهیم در وعظهای راشد
است .راشد به خالف جریان اول ،دغدغه هویت را ذیل عدالت طرح میکند .مهمترین دغدغه
او برقرای یک همبستگی اجتماعی فراگیر مبتنی بر «روح عدالتخواهی» در میان مردم است .او
به دنبال ساخت کلیتی است که در آن تمامی فرق و مذاهب و هویتهای مختلف حضور دارند.
راشد در توصیف وضع موجود ،از تسلط «روح تعدی و ستم» در میان مردم میگوید .از نظر او،
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زمانی که این «روح ستم» در میان مردم رواج داشته باشد ،حاکمان نیز ستمکار خواهند بود .در
نتیجه ،او موقعیت دوران خودش را اینگونه وصف میکند که از یک سو ،یک اقلیت صاحب
ثروت و قدرت بر یک «عامه» ضعیف با بیعدالتی و ستم حکم میرانند و از سوی دیگر ،فرد
فرد مردم نیز بسته به میزان برخورداری از سرمایههای گوناگون ،به فرودست خود ظلم میکنند
و زنجیره بیعدالتی را گسترش میدهند .رفاه ،عدالت و همبستگی در گفتار راشد در هم تنیده
است .وضعیت ایدهآل ممکن و قابل تحقق زندگی دینی در کالم راشد ،وضعیتی است که در آن
اگرچه همچنان بهره همه از زندگی دقیقاً یکسان نیست ،اما این فاصله زیاد نیست .به این معنا
که همه مردم از یک حداقلی از ملزومات یک زندگی مطلوب برخوردار هستند .بر مبنای کالم
راشد ،تا زمانی که گروههایی از مردم درگیر سوءتغذیه ،بیکاری ،ناامنی شغلی و نگرانی از آینده
اقتصادی خود و خانوادهشان باشند ،اساساً امکان تحقق و همهگیری فضایل اخالقی و مذهبی در
جامعه وجود ندارد .راشد نظام حکمرانی موجود کشور ،از جمله شیوه توسعه و تقسیم
فرصتهای شغلی را نقد میکند و آن را شکلی از «ظلم» میداند که منجر به مهاجرت
روستاییها به شهرها و «آواره» شدن آنها میشود .از نظر او ،برای حمایت از کسانی که به دلیل
بیماری ،مهاجرت ،مرگ یکی از اعضای خانواده و  ...باید نهادها و «تشکیالتی» وجود داشته
باشد که افراد در جامعه ،احساس بیپناهی نکنند .مقصود او از این «تشکیالت» ،به هیچ وجه
نهادهای خیریه نیست .راشد منتقد کار خیریه بدون از میان بردن علت فقر بود و خود نیز در این
زمینه مانند کافی فعال نبود .نقد او به نهادهای خیریه آن است که تا زمانی که «علل» فقر از میان
نرود ،هر چه صدقه داده شود ،باز هم فقر و فقرا «مضاعف» خواهد شد و صراحتاً تنها راه از
میان بردن «علت فقر» را «اقامه عدالت» ذکر میکند .یکی از پیشنهادها و تأکیدات او به عنوان
راهحل ،شکلگیری نهادهایی مانند تأمین اجتماعی یا بیمه است که اگرچه او این اسامی را
مستقیماً ذکر نمیکند ،اما از کلیت سخنان او حول لزوم وجود یک «تشکیالت حمایتی» که در
هنگام مهاجرت و بیماری و ناتوانی ،آینده اقتصادی افراد را تضمین کند و حداقلی از رفاه را
برای همگان به یکسان تأمین کند ،میتوان اینگونه برداشت کرد که مقصود او شکلگیری
نهادهایی مانند اینهاست.
آنچه اهمیت دارد این است که در میان واعظان ،نمایندگان آن گروه اول هم به لحاظ کمی
هم میزان برخورداری از نفوذ اجتماعی ،توفیق بیشتری کسب کردند .این گروه ،در نهایت
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توانستند با اتصال به حامالن اجتماعی مشخص در میان بازاریان و فرودستان شهری که یکی به
دنبال حفظ هویت و دیگری به نبال پناهبردن به یک هویت بود ،یک قدرت اجتماعی فراگیر
تولید کنند که در جریان انقالب و خصوصاً پس از آن ،نقش پررنگی ایفا کردند .رویکرد دوم نیز
اگرچه در «لحظه» انقالب اثرگذار بود ،اما در نهایت ،این جریان در میان واعظان سنتی به حاشیه
رفت و رویکرد مبتنی بر هویتسازی دیگریستیز شیعی غلبه یافت.
واژگان کلیدی :تشیع ،عدالت اجتماعی ،واعظان و وعظ ،هویت گرایی
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ذهنیت دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به خانواده؛ مطالعهای کیفی
خدیجه کشاورز
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تصوری که افراد انسانی در تمامی جوامع و فرهنگها از آینده زندگی بشری در سر می
پرورانند ،یکی از دغدغههای مهم زندگی اجتماعی است؛ زیرا این تصور ناشی از آن است که
افراد بهدنبال معنابخشی و بهبودپذیری زندگی فردی و جمعی انسانی هستند؛ تصویر دنیایی که
در آن ارزشها و اصول انسانی بر مسند امور مینشینند ،بدون توجه به جنسیت و تاریخ
تحوالت آن چیزی کم خواهد داشت .اگرچه بهنظر میرسد سخن گفتن از جنسیت ،مفهومی
مدرن و جامعه شناختی است که از میان شرایط و فرآیندهای زندگی مدرن سربرآورده است؛
بیشک مناسبات میان دوجنس و الگوی روابط زندگی خانوادگی قدمتی به درازای تاریخ دارد.
طی دو قرن اخیر و با گشایشهای اجتماعی ،آموزشی و فرهنگیای که برای دختران و زنان در
سراسر جهان به وجود آمد ،نظم سنتی میان دو جنس ،دستخوش دگرگونی شد که تا پیش از آن
بیسابقه بود .تغییر در مناسبات بازار کار خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم و اوجگیری
فعالیتهای جنبش احقاق حقوق زنان در دهه  36میالدی از مهمترین تغییراتی بود که مناسبات
جنسیتی مرسوم در غرب را دستخوش تغییرات بنیادی کرد .گسترش وسایل ارتباطی و جهانی
شدن الگوهای زندگی ،سایر نقاط جهان را نیز از این تغییرات بینصیب نگذاشت.
در ایران نیز شروع فرآیندهای مدرنیزاسیون و تغییر تدریجی جایگاه و موقعیت زنان،
خصوصاً در جوامع شهری از یک سو منجر به تغییر در نگرش افراد شد و از سوی دیگر
ساختارهای عینی جامعه ایران از جمله بازار کار و نهاد آموزش نیز از این تحوالت تأثیر پذیرفت.
در طول تاریخ جایگاه و نقش زنان برای خانواده از اهمیتی کلیدی برخوردار بوده است .بنابراین،
تغییر این جایگاه و نوع نگرش به نقشهای هر دو جنس و خصوصاً زنان ،تأثیر بسزایی در آینده
یک جامعه ،خانواده و مناسبات جنسیتی بر جای خواهد گذاشت .بهنظر میرسد دانشجویان
بهعنوان گروههای آیندهساز بر تحوالت جامعه ایرانی تأثیرات عمیق و پایداری خواهند داشت.

 . 5استادیار جامعه شناسی گروه مطالعات زنان موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛
Khadijehkeshavarz73@gmail.com
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بنابراین شناخت تصورات و ذهنیات آنها درباره خانواده و نیز پیگیری تغییر و تحوالت نگرشی آنها
در این خصوص ،نهتنها تصویر روشنتری از اشکال و ساختار قدرت و مسائل خانواده ایرانی در
آینده خواهد داد ،بلکه بر آینده پر از ابهام و پیچیده جنسیت نیز پرتو میافکند .دوران دانشجویی،
خصوصاً در ایران به عنوان مرحلهای شناخته میشود که افراد ،نخستین ارتباطات جدی میان
جنسیتی خود را تجربه میکنند و معموالً پس از گذر از این مرحله وارد زندگی خانوادگی
میشوند .چه بسا ،دانشگاه نیز به عنوان یکی از مهمترین بازارهای ازدواج 5در ایران ،خود بستری
برای جرح و تعدیل تصورات و رویکردهای دختران و پسران به خانواده است .شناخت ذهنیت
دانشجویان نسبت به خانواده به این دلیل حائز اهمیت است که از یک سو میتوان به وضوح اثر
جامعهپذیری و ارزشهای منتقل شده به نسل جوان را مشاهده کرد و از سوی دیگر ،با استخراج
مدلهای مفهومی که ذهن افراد با آنها درگیر است ،میتوان اشکال خانواده ،مسائل و موضوعات و
چالشهای احتمالی جنسیت را در آینده رصد و پیشبینی کرد.
پرسش اصلی این پژوهش به دنبال فهم نگاه دختران و پسران دانشجو به خانواده و
مناسبات میان زن و مرد و فهم وجوه تمایز و تشابه نگرشهای زنان و مردان دانشجو نسبت به
خانواده است .رویکرد روششناختی پژوهش حاضر ،رویکردی کیفی است .ما از میان
دانشجویان سه دانشگاه تهران ،امیر کبیر و الزهرا با  35دانشجوی دختر و پسر مصاحبه نیمه
ساختار یافته انجام دادهایم .ارزش تحلیلی انتخاب دانشگاه تهران به دلیل سابقه طوالنی تأسیس
و تنوع رشتههایی است که به عنوان دانشگاه مادر دارد .دانشگاه امیرکبیر از مهمترین قطبهای
علوم فنی و مهندسی در کشور است که بهدلیل ساختار منحصراً فنی آن ،در بیشتر رشتهها
اکثریت با پسران است؛ پرداختن به تجربه پسران و دختران دانشگاه امیرکبیر از منظر یک اقلیت
(دختران) یا بودن در موقعیت اکثریت (پسران) و تأثیری که فضای دانشگاه بر شکلگیری هویت
جنسیتی و نوع نگاه افراد به روابط جنسیتی میگذارد ،حائز اهمیت است .ضمن اینکه ،میتوان
به تحلیل تأثیرگذاری رشته تحصیلی بر نگرش افراد پرداخت .در کنار دیدن تجربه زیسته
دانشجویان در فضای متنوع دانشگاه تهران و جو منحصراً فنی دانشگاه امیرکبیر تهران ،تجربه
دانشجویان در دانشگاه تک جنسیتی الزهرا به نوعی منحصر به فرد بهنظر میرسد .انتخاب
دختران و پسران از دو مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ،تنوع سنی و تجربیات متفاوتی را
1. marriage market
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برای این مطالعه فراهم کرده است .در کنار توجه به انتخاب ترکیب متنوعی از مصاحبهشوندگان
از نظر گرایش مذهبی ،منزلت اجتماعی و پایگاه طبقاتی ،به دلیل تأثیرگذاری محل زندگی
خانواده و محل تحصیل بر تجربه و درک دانشجویان بومی و غیر بومی نیز خود یکی دیگر از
محورهایی است که در انتخاب نمونه دانشجویی و تحلیل نهایی ما بوده است .تمام مصاحبهها
در خرداد و تیر  5333انجام یافتهاند .برای تحلیل دادهها نیز از روش تحلیل تماتیک یا تحلیل
مضمون استفاده کردهایم.

یافتههای پژوهش ما نشان میدهند که در میان اغلب پسران

مشارکتکننده در پژوهش همچون دختران ،نگاه نسبت به خانواده مثبت است .بیشتر آنان
خانواده را مأمنی امن و آرامشبخش میخواهند که فرصتهای رشد و بالندگی را برای
اعضایش فراهم کند .بخش مهمی از مشارکتکنندگان ما به خانوادههای پدرساالر نقد دارند و
برای خودشان خانوادههایی برابرتر مطالبه میکنند .رابطه فردادست /فرودست و مردانه /زنانه در
جنبههای مهمی از زندگی برای بخش مهمی از مشارکتکنندگان ما زیر سوال رفته است ،گرچه
این گرایش همچنان در میان بخشی از مشارکتکنندگان وجود دارد .حفظ استقالل و فردیت در
خانواده برای بخش مهمی از مشارکتکنندگان ما اعم از دختر و پسر اهمیت دارد .برای بخشی
از آنان حفظ فردیت چنان مهم میشود که خانواده را محدودکننده ارزیابی میکنند .در پژوهش
ما دانشجویان پسری هستند که گرچه در برخی حوزهها با ارزشهایی که بر فرودستی زنان
استوارند ،همراهی ندارند ،اما در برخی حوزهها وضعیت موجود را میپذیرند و آن را قوام و
دوام میبخشند .در میان مردان مشارکتکننده در پژوهش ،برخی همچنان طرفدار خانوادهای با
نقش های تثبیت شده زن و مرد هستند .آنان به روابط فرادست /فرودست میان زن و مرد در
زندگی خانوادگی باور دارند و به دنبال شکل دادن خانوادههایی هستند که در آنها مرد ،نانآور
است و زن خانهدار .بیشتر مشارکتکنندگان نقدهایی به روابط والدین خود دارند .در خوانشی
که از روابط والدین خود دارند ،مواردی را میپسندند و دوست دارند در زندگی خودشان
بازتولید کنند و مواردی را نمیپسندند .برخی از آنان به ویژه دختران مشارکتکننده به موقعیت
فرودست مادرشان اعتراض دارند و برای خود در جستجوی روابط برابرانهتر هستند .برخی به
تقسیم کار جنسی موجود در خانوادههایشان نقد دارند .تفاوتهای فکری و اعتقادی میان
والدینشان را نمیپسندند ،بنابراین در جستجوی زوجهایی همفکر برای خود میگردند .اکثر
مشارکتکنندگان ،ازدواج سنتی را بر نمیتابند .با مطالعه روایتهای مشارکتکنندگان به نظر
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میرسد ترجیح بیشتر آنان پیریزی خانوادههایی برابرتر ،مشارکتیتر ،صمیمیتر ،منعطفتر ،هم
فکرتر ،گفتگو محورتر و آگاهتر است .حتی در میان کسانی که همچنان به دنبال بازتولید
خانوادههایی با نقشهای تثبیتشده جنسیتی هستند ،باز هم روابط صمیمی و همدل بین زن و
شوهر و فرزندان ،خواست مشارکت کنندگان است .میتوان گفت که اغلب مشارکتکنندگان
پژوهش با بازخوانی زندگی والدینشان ،زندگی آینده خود را ترسیم میکنند.
واژگان کلیدی :ذهنیت ،خانواده ،دانشجو ،دانشگاههای تهران ،تقسیم کار جنسی ،مطالعه کیفی
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دولت ،جامعه و کنش جمعی محیطزیستی در ایران؛ مطالعه کنشگران محیط
زیستی
سعید کشاورزی ،5علی روحانی

5

جنبشهای اجتماعی نمایانگر خواست جمعیِ افراد جهت تحقق تغییرات و سیاستگذاریها
(سلبی /اثباتی) در جامعه تلقی میشوند .در این میان ،در سده اخیر جنبشهای محیطزیستی
تالش کرده اند تا تغییرات عینی و ذهنی در جامعه و محیط پیرامون ایجاد کنند .این حرکتهای
جمعی ضمن تالش جهت بهبود وضعیت محیط زیست و رفتارهای زیستمحیطی شهروندی،
تالش میکنند تا نگرشهای محیطزیستی افراد جامعه را نیز متحول کنند .ریشههای جنبشها و
حرکتهای جمعی محیطزیستی در جهان به سده قبل باز میگردد .در ایران نیز در چند دهه
گذشته به شکلی آرام ،شاهد ظهور و بروز حرکتهای جمعی محیطزیستدوستانه بودهایم.
محققان جنبشهای اجتماعی سالهاست تالش کردهاند تا به این سوال پاسخ دهند که چرا
عدهای از مردم بیشتر و بیشتر در کنشهای جمعی محیطزیستی درگیر میشوند ،در حالیکه
عدهای تمایل چندانی به این کار ندارند .این سوال موجب شده است تا در سطوح مختلف،
متغیرهایی شناسایی و در بسترهای اجتماعی مختلف ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند .در
سطح خٌرد ،تحقیقات پیشین سه متغیر اصلی را در این زمینه شناسایی کردهاند :هویت اجتماعی،
ادراک اثربخشی و بیعدالتی .هر یک از این متغیرها نماینده تمرکز نظری طیف وسیعی از
تحقیقات انجامشده در این زمینهاند .هویت اجتماعی به عنوان معیاری از یکپارچگی و تعلق
گروهی ،ریشه در نظریات تورن و ملوچی دارد .ریشههای نظری مفهوم اثربخشی به نظریه بسیج
منابع و ساختارهای بسیجکننده برمیگردد ،به این معنا که تصور اثربخش بودن کنش ،موجب
اقبال افراد به درگیرشدن افراد میشود .مفهوم بیعدالتی نیز به نظریات کالسیک محرومیت نسبی
و نارضایتی اشاره دارد و منعکسکننده تصور محرومیت گروهی به عنوان تبیینکننده بسیج افراد
است .با وجود تحقیقات بسیار انجام شده ،تحقیقات عموماً در مورد نقش حمایت دولت و
 .5دانشآموخته دکتری جامعهشناسی دانشگاه شیراز؛ Saeed.keshavarzi.21@gmail.com
 .5استادیار جامعهشناسی دانشگاه یزد؛ aliruhani@yazd.ac.ir
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جامعه بر تمایل افراد بر مشارکت در جنبشهای اجتماعی سکوت کردهاند .بهعبارت دیگر،
مشخص نیست که آیا تصور حمایت از سوی دولت و جامعه میتواند بر اراده مشارکت افراد در
کنشهای جمعی اثرگذار باشد یا خیر .این شکاف تحقیقی از آنجا مهم است که بیانگر
مشخصههای ساختاری بستر اجتماعی است و میتواند به فهم بهتر دالیل شکلگیری و استمرار
کنشهای جمعی در یک بستر اجتماعی مشخص کمک کند .بنابراین ،در این مطالعه تالش
کردهایم تا نقش این دو متغیر را بر میزان مشارکت افراد در کنشهای جمعی محیطزیستی در
ایران شناسایی کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که این متغیرها چگونه و به چه شکلی بر
مشوقهای مشارکت اثرگذارند؟
در این راستا ،مطالعهای روی یکی از گروههای محیطزیستی فعال به نام گروه رفتگران طبیعت
ایران طراحی و انجام شد .گروهی که از سال  5335تاکنون به صورت مستمر ،قرارهای پاکسازی
طبیعت را در سراسر کشور برگزار کرده است .افراد مشارکتکننده در این گروه در تمامی کشور
در بازه زمانی هشتماهه مورد پرسشگری قرار گرفتند که نهایتاً منجر به فراهمآمدن  325پرسشنامه
تکمیلشده گردید .یافتههای این تحقیق در خصوص حمایت دولت نشان داد که رابطه معنادار
منفی میان تصور حمایت دولت و احساس بیعدالتی وجود دارد ،در حالیکه حمایت دولتی
همبستگی معناداری با تعیین هویت و اثربخشی نداشته است .در خصوص حمایت جامعه ،رابطه
معنادار همبستگی مثبت این متغیر با دو مشوق مشارکت یعنی تعیین هویت و احساس اثربخشی
تأیید شد ،در حالیکه رابطه معناداری میان این متغیر و احساس بیعدالتی گزارش نشد .نتایج این
مطالعه ،ضمن تأیید اثرگذاری مشوقهای سهگانه مشارکت (هویت اجتماعی ،تصور اثربخشی و
بیعدالتی) ،نقش تعدیلگر حمایت جامعه و دولت را بر اثرات برخی از متغیرهای مورد مطالعه
تأیید کرد .در خصوص حمایت دولت مشخص شد که با افزایش تصور حمایت دولتی از
اثرگذاری متغیر بیعدالتی بر مشارکت افراد کاسته میشود .ضمن آنکه تصور حمایت دولتی قادر
به تعدیل اثر متغیرهای تعیین هویت و اثربخشی نیست .نتایج در زمینه حمایت اجتماعی ،مبین اثر
تعدیلکننده حمایت جامعه بر روابط میان متغیرهای اثربخشی و بیعدالتی است ،چنانچه در سطوح
پایین حمایتی اثر این دو مشوق مشارکت بر اراده مشارکت بیشتر است و در سطوح پایین حمایتی،
کمتر .این یافتهها از یک طرف نشان میدهد زمانیکه افراد تصور کنند در سطح باالیی دولت از
آنها حمایت میکند ،تصور بیعدالتی کمتر میتواند آنها را برای بسیج در کنشهای بعدی ترغیب
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کند .از طرفی ،نتایج حاکی از آن است که وقتی افراد تصور کنند جامعه پیرامونی در سطوح باالیی
از آنها حمایت میکند ،اثر متغیر تصور اثربخشی و بیعدالتی نیز کاسته میشود .مورد آخر به این
معناست که تصور حمایت جامعه ،باعث میشود تا افراد برای مشارکت بعدی نیاز کمتری به تصور
اثربخش بودن کنش داشته باشند .بر این اساس میتوان گفت تصور حمایت دولت از سوی افراد
درگیر در کنشهای جمعی ،از طرفی با کاهش احساس محرومیت در ارتباط است و از سویی از
اثرات این مشوق بر اراده مشارکت میکاهد .همچنین تصور حمایت جامعه از سویی با هویت و
احساس اثربخشی در رابطه است ،در حالیکه سطوح باالی آن موجب کاهش اثرگذاری این
متغیرها میشود .نهایتاً این نتایج با در نظر گرفتن مشخصات این گروه محیط زیستی و بستر
مطالعه ،مورد بحث قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :جنبشهای اجتماعی ،مشارکت داوطلبانه ،رفتگران طبیعت ایران
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تغییرات جمعیتی شهرهای جدید
مجید کوششی

5

شهر جدید ،نامی عمومی است برای اطالق به اجتماعات برنامهریزی شده یا گسترش
برنامهریزی شده اجتماعاتی که معموالً در نواحی کالنشهری ،نواحی روستایی و یا نواحی
توسعهنیافته استقرار مییابند .احداث چنین شهرهایی با اهداف و به اشکال گوناگون برنامهریزی
میشود اما در عمل و به دالیل مختلف ،در بسیاری از کشورهای جهان ،مهمترین کارکرد
شهرهای جدید ،بهویژه در مناطق متروپل ،جذب جمعیت سرریز کالنشهرها است .به همین
خاطر ،مورفولوژی شهرهای جدید و ترکیب جمعیت ساکن در آنها نشان میدهد که اکثر این
اجتماعات در ایران از نوع شهرهای جدید اقماری است که در موفقترین موارد ،پیرامون
شهرهای بزرگ و پرجمعیت (مانند مجموعه شهری تهران  -البرز) شکل گرفتهاند .کارکرد این
شهرها این انتظار را هم در میان برنامهریزان و هم برای متقاضیان مسکن شهری به وجود آورده
است که شهرهای جدید باید ارائهدهنده مسکن ارزان با کیفیت باالتر و خدمات بهتر از شهر
مادر و مرکز باشند .پیداست که شهرهای جدید تنها بخشی از این انتظارات را برآورده میکنند.
با این توصیف ،برای یافتن پاسخ به چند پرسش ،پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت و تغییرات
اجتماعی  -اقتصادی ساکنان شهرهای جدید» توسط شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای
جدید طرح و اجرا شد .شهرهای جدید ایران در چه شرایطی و به چه اندازه دچار تغییر و
تحوالت جمعیتی شدهاند؟ تا چه اندازه در جذب جمعیت سرریز مادرشهرهای کشور نقش
داشتهاند؟ با توجه به اینکه در جذب جمعیت مادرشهرها بیرقیب نبودهاند ،در رقابت برای
جذب جمعیت مادرشهرها چگونه عمل کردهاند؟ و در نهایت ،با توجه به ترکیب جمعیتی -
اجتماعی و اقتصادی ساکنان تا چه اندازه متفاوت یا مشابه دیگر سکونتگاههای شهری است؟
مهمترین پرسشهایی هستند که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به آنها است .روش این
پژوهش ،تحلیل ثانویه است و برای انجام آن از دادههای موجود و عمدتاً نتایج تفصیلی
سرشماریهای کشور در سالهای  5336 ،5322و  5332استفاده شده است .تحلیل مقایسهای
 .5عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ kooshesh@ut.ac.ir
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جمعیتپذیری با تعیین شهرهای رقیب در هر مجموعه شهری (با استفاده از نظرات کارشناسی و
اطالعات جمعیتی  -جغرافیایی شامل فاصله تا شهر مادر ،متوسط زمان سفر تا شهر مادر و میزان
رشد جمعیت) با دادههای مشابه صورت گرفته است.
براساس یافتههای این پژوهش ،شمار شهرهای جدید کشور تا سال  5332به  32شهر می-
رسد که  53شهر از این تعداد دارای سکنه و  55شهر دارای شهرداری هستند و بنابراین در
اطالعات مرکز آمار ایران ،شهر تعریف شدهاند .سایر شهرهای جدید یا در حال احداث هستند و
یا هنوز مسکونی و یا بارگذاری جمعیتی نشدهاند .جمعیت شهرهای جدید دارای سکنه در سال
 5332حدود  535هزار نفر ،با یک شهر بیش از  566هزار نفری و  3شهر در آستانه قرارگرفتن
در گروه شهرهای  566هزار نفر و بیشتر است 53 .شهر جدیدی که دارای جمعیت هستند،
حدود  5/3درصد از کل جمعیت شهری کشور را در خود جای دادهاند که نزدیک به یک درصد
از کل جمعیت کشور در سال  5332است .بررسی روند تغییرات جمعیت و نسبت شهرنشینی
کشور که با شکلگیری و جمعیتپذیری شهرهای جدید ،رابطه قوی و مستقیم دارد ،نشان از سه
فاز تغییرات دارد :اول ،افزایش آرام جمعیت شهری کشور با محوریت و در کانون اصلی آن
یعنی شهر تهران که از اواخر دوره قاجاریه تا دهه  5336را شامل میشود .دوم ،مرحله رشد
انفجاری جمعیت شهری از دهه  5326تا دهه  5336که طی آن ،جمعیت شهرهای کانونی و
مادرشهرها با افزایش بیسابقهای مواجه شدند و سوم ،توسعه شهرهای اقماری برنامهریزی نشده
و شهرهای جدید از دهه  5356تاکنون .گسترش و رشد جمعیت شهرهای اقماری و شهرهای
جدید در مرحله انفجار درونی جمعیت رخ داده و شتاب آن در دهه  5336بهطور بیسابقهای
افزایش یافته است :در شهرهای جدید با رشد نسبی بیشتر ولی برنامهریزی شده و در شهرهای
رقیب با رشد کمتر و بدون برنامه با اثرات منفی بر کیفیت زندگی و سکونت .از این رو است که
شهرهای جدید فاقد حاشیهنشینی اقامتگاهی ،در حالیکه شهرهای رقیب همچنین درگیر این نوع
از حاشیهنشینی به ارث مانده و قبالً تجربهشده در شهرهای مادر هستند .تحلیل ضریب جمعیت-
پذیری شهرهای جدید و مقایسه آن با ضریب شهرهای رقیب نشان میدهد که هیچ کدام از
شهرهای جدید در دسته نمرات جمعیتپذیری منفی یا پایین قرار نگرفتهاند .نمره منفی این
ضریب نشان میدهد که به ازای افزوده شدن یک نفر (نسبت به جمعیت سال  )5322به کل
جمعیت شهرهای رقیب ،کمتر از یک نفر به جمعیت شهرهای این گروه اضافه شده است.
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بنابراین یا دافع جمعیت بوده و یا نتوانستهاند نسبت به کل شهرهای رقیب ،جمعیت جذب کنند.
در این دسته 2 ،شهر رقیب شهرهای جدید شامل قهدریجان ،گوگد ،زایندهرود ،چمگردان،
زرینشهر ،فالورجان ،خرامه و خونج قرار میگیرند .براساس این بررسی ،ضریب جمعیت-
پذیری در تعداد زیادی از شهرهای رقیب در مجموعههای شهری تهران ،خراسان ،اصفهان و
آذربایجانشرقی کمتر از یک و به این معنی است که این شهرها نتوانستهاند در فرایند جذب
جمعیت ،عملکرد جمعیتی چندان مثبتی از خود به جای بگذارند .در عوض ،همه شهرهای
جدید در گروههایی قرار میگیرند که ضریب جمعیتپذیری آنها نسبت به عملکرد متوسط
شهرها به طور قابلتوجهی متمایز و مثبت است تا جایی که شهرهای جدید پرند ،پردیس ،سهند،
عالیشهر ،بهارستان ،فوالدشهر ،مجلسی ،صدرا ،بینالود و شاندیز ضریبی سه برابری در جذب
جمعیت داشتهاند و تنها یک شهر به نام لپوئی توانسته است در این سطح با شهرهای جدید
رقابت کند.
مسأله جدی در این زمینه که باید در حفظ و سپس ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرهای
جدید در نظر داشت ،پایش تغییرات و مدیریتکردن ترکیب اجتماعی -اقتصادی ساکنان با
هدف جلوگیری از شکلگیری حاشیهنشینی اجتماعی است .برای نمونه ،توزیع مسکن خانوار
براساس نحوه تصرف واحد مسکونی در سال  ،5332نشان میدهد که در برخی شهرهای جدید
نسبت واحدهای مسکونی استیجاری بهطور معناداری بیشتر از متوسط نقاط شهری کشور است.
این ممکن است نشانههایی از ناپایداری جمعیت و سکونت در شهرهای جدید و ناشی از قیمت
پائینتر مسکن در این شهرها باشد .بررسیهای بیشتر براساس دادههای موجود نشان میدهد که
در بیشتر خصوصیات و بر پایه اکثر شاخصها ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی ساکنان شهرهای
جدید با میانگین نقاط شهری کشور ،تفاوت مهم و معناداری مشاهده نمیشود.
واژگان کلیدی :شهرهای جدید ،جمعیت ،مادرشهر ،شهرهای رقیب ،ترکیب اجتماعی-
اقتصادی
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ساختیابی برابریخواهانه زنان در جامعه ایران در قالب ازدواج سفید
علیرضا کیانفر

5

با نگرشی سنجشگرایانه و انتقادی از دریچه جنسیت و امر جنسیتی به ساختارهای اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی و تاریخی در جامعه ایران ،میتوان آن را در جایگاه جوامع
مردساالر قرار داد ،اما در عینحال آنچه که حساسیت نظری بیشتر ناظران و اندیشمندان
اجتماعی را بر میانگیزد ،تغییرات محسوس و قابلتوجهی است که در نگرگاهها ،ارزشها،
کردارها و سبک زندگی زنان ایرانی در دوران معاصر ،بهخصوص دو دهه اخیر ایجاد شده است.
پدیدارهایی چون جنبشها و پویشهای مدنی ،اجتماعی و سیاسی برای نیل به برابری جنسیتی
در ساحتهای گوناگون ،تغییر نگرش و کنش در حوزه روابط خرد اجتماعی ،تغییرات
چشمگیر در حوزههای ساختاری ،کارکردی و هنجاری خانواده ،میل فزاینده و اراده معطوف به
تحرک اجتماعی و اعمال این اراده در قالب تجربههای زیسته و جریان زندگی روزمره را می-
توان نمونههایی برای اثبات این مدعا قلمداد کرد.
زنان در وضعیت کنونی جامعه ،از پذیرش و درونیسازی ساختارها و چارچوبهای داده-
شده و پیشینی سرباز میزنند و در قالب کنشهای فردی -اجتماعی در تالش هستند که زیست-
جهان ایدهآل خود را مبتنی بر ایدهها و جهانبینیهای جدید اجتماعی و فرهنگی بازتعریف و
برساخت نمایند .زیستجهانی که نه مبتنی بر قواعد و آموزههای دادهشده جامعه سنتی و
مردساالر بلکه بر بنیادهای خودانگیختگیهای برابریخواهانه و دموکراتیک استوار است .به بیان
دیگر ،کنشهای زنان در اینباره از یک سو ،سلبی و اعتراضی و از سوی دیگر ،ایجابی ،خودبنیاد
و خالقانه میباشد.
همانگونه که میدانیم آنتونی گیدنز چنین وضعیتی را ساختاربندی یا ساختیابی نام مینهد
و در اینباره معتقد است :پهنه اساسی بررسی علوم اجتماعی ،نه صرفاً تجربه کنشگر فردی است
و نه تنها وجود هرگونه کلیت اجتماعی ،بلکه این پهنه ،همان عملکردهای اجتماعی است که در
راستای زمان و مکان سامان میگیرد .بر این مبنا جامعه ایدهآل زنان ایرانی ،بهخصوص جوانان و
 .5کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،گرایش مطالعات جوانان دانشگاه تهران؛ alikian775@gmail.com
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میانساالن جامعهای است ساختیابنده و برساختی که در برابر جامعه ساختاری و دادهشده ،قد
علم مینماید.
این پژوهش با تمرکز بر ساحت کنشهای ارتباطی -عاطفی زنان و با حساسیت نظری و
خوانشِ پیشاپژوهشی بیانشده که ناظر بر هرمنوتیک مضاعف گیدنزی میباشد ،تالش دارد آن-
چه که تحوالت جامعهشناختی ،روانشناختی و فرهنگی در ساحت کردارهای عاطفی -جنسی
زنان مینامد را -با اتکا به روش پدیدارشناختی که یکی از نزدیکترین روشها به مبانی هستی-
شناختی و شناختشناسانه نظریه ساختیابی میباشد -بررسی ،توصیف و تبیین نماید و دالیل
تشکیل و تکوین این پدیدار اجتماعی را بیان نموده و عوامل و دالیل آن را از خالل کندوکاو در
دادههای پژوهش روشن نماید.
ازدواج سفید در این پژوهش ،بازنمود دگرگونی و تغییر قابلتوجه در کنشهای عاطفی-
جنسی زنان در جامعه ایران میباشد و بر این اساس ،مصاحبههایی عمیق با  35زن در فاصله
سنی  26-53سال که تجربه ازدواج سفید داشته یا دارند ،انجام گرفتهاست .محدوده جغرافیایی
این پژوهش در  3شهر ایران شامل تهران ،رشت ،اصفهان ،شیراز ،کرج و ساری و بازه زمانی
انجام این مصاحبهها بهار ،تابستان و پاییز سال  5332میباشد .مصاحبه با این زنان بنا به آموزه-
های روش کیفی تا مرحله اشباع نظری ادامه یافته است.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد زنانی که وارد فرآیند ازدواج سفید شده و خانوادههایی بر
خالف عرف و هنجارهای سنتی جامعه تشکیل میدهند ،دارای انگیزهها و اهداف متکثر و
متنوعی از حیث روانی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی میباشند .اما مهمترین عواملی که این
مطالعه به آنها دست پیدا کرده است و میتوان آنها را به مثابه عوامل اصلی و متعینی در نظر
آورد که سایر عوامل و دالیل را درون خود جای میدهند عبارتند از:
 -5عدم احساس آزادی ،برابری و لذت در چارچوب خانواده و روابط عاطفی– جنسی
سنتی که از خالل این وضعیت ،کنش معطوف به رهایی بر میخیزد.
 -5ابراز عاملیت و سربرآوردن سوبژکتیویته خودبنیاد که منشاء کنشی اگزیستانسیالیستی
میباشد .هرچند که ریشه و انگیزه این ابراز عاملیت و بیان سوبژکتیویتیستی از منظری جامعه-
شناسانه ،در نابرابریها و مناسبات سلطهگرانه ساختارهای سنتی میباشد اما از منظر روان-
شناسانه میتواند به احساس خودشکوفایی و خویشابرازی انسانها نیز بازگردد.
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 -3اعتراض و نفی دیگری سلطهگر در برابر مناسبات ارتباطی مردساالرانه که میتوان آن
را کنشی سلبی انگارید که در پی نفی دیگری برتریجو و اعتراض به مناسبات حاکم شکلگرفته
است و در واقع ،کنش معطوف به مقاومت و اعتراض میباشد.
پرسش مهم دیگری که همواره در خالل این پژوهش ،مطرح بوده است ،چرایی این تغییر
نگرش و دگرگونی احساس و تفهم زنان نسبت به مناسبات عاطفی -جنسی و خانوادگی پیشین
و سنتی است که بر این مبنا با توجه به رویکرد پدیدارشناسانه که مبتنی بر رعایت برابری موضع
علمی و معرفتی مصاحبهگر و مصاحبهشونده ،میباشد ،تالش شده مباحثاتی نظرجویانه و
غیرساختاری با مشارکتکنندگان انجام گردد که نتیجه آن را میتوان در کلیدواژه خودآگاهی
خالصه کرد .این خودآگاهی از منظر این افراد ،محصول کنش در حوزه عمومی ،آموزش و
رسانه میباشد.
با توجه به توضیحات باال میتوان گفت مهمترین عامل در گرایش زنان به ازدواج سفید و
روابط دگرگونه عاطفی -جنسی در جامعه ایران ،تغییر ذهنیت و جهانبینی در ادراک زنان از
خانواده و روابط سنتی میباشد و این تغییر نگرش از خودآگاهی اجتماعی سرچشمه میگیرد که
این خودآگاهی ،خود ریشه در تغییرات عینی و انضمامی دارد که در حوزههای گوناگون
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،ارتباطی ،اقتصادی و رسانهای قابل مشاهده است .بنا به آنچه گذشت
این مطالعه پیشبینی میکند با توجه به حرکت و گسترش شتابناک پهنههای ارتباطی و حوزه
عمومی چه در ساحت مجازی و چه در ساحت حقیقی ،این پدیدار در سالیان آتی وجوه فراختر
و گستردهتری به خود خواهد دید.
واژگان کلیدی :زیستجهان زنان ،برابریخواهی زنان ،نظریه ساختیابی ،پدیدارشناسی،
ازدواج سفید ،خودآگاهی اجتماعی ،ارتباطات و حوزه عمومی

  111پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

روابط قدرتی – پایگاهی و احساس تعهد سازمانی در سازمانهای دولتی،
عمومی و خصوصی
الهه گرگوندی ،1فرح ترکمان ،2سعید معدنی

3

امروزه سازمانها از مهمترین واحدهای اجتماعی به شمار میروند که در نظام تقسیم کار،
عهدهدار کارکردهای اساسی برای نظام اجتماعی هستند .نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات
درباره نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمانها و بعضاً رشد جوامع بشری بر این
نکته تمرکز دارد که هیچ جامعهای توسعهیافته نیست مگر این که به توسعه منابع انسانی خود
پرداخته باشد .وجود نیروی انسانی متعهد ،وجهه سازمان را در اجتماع ،مهم جلوه میدهد و
زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم میکند .از نظر اجتماعی ،کارکنان متعهد در رشد
اقتصادی و افزایش سطوح بهرهوری ،نقش اساسی دارند .بنابراین کارکنان متخصص ،وفادار،
سازگار با ارزشها و اهداف سازمانی ،دارای انگیزه قوی ،متمایل و متعهد به حفظ عضویت
سازمانی از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی به شمار میروند ،زیرا سازمان به
کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود ،به کار و فعالیت بپردازند.
قدرت و پایگاه ،دو بعد اساسی روابط اجتماعی هستند که موجب شکلگیری احساسات خاص
طی تعامالت اجتماعی در سازمانها میشوند.
هدف تحقیق ،حل مسأله ضعف تعهد سازمانی در سازمانهای دولتی ،عمومی و خصوصی
با توجه به نظریه روابط قدرتی و پایگاهی تئودور کمپر است .این پژوهش با تمسک به نظریه
قدرت – پایگاه 2تئودور کمپر )5335( 2که در جامعه شناسی احساسات مطرح شده است و
اقدام به تبیین احساسات مثبتی چون شادی ،خشنودی ،رضایت و امنیت که از احساسات بوجود
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی؛
eligorgvandi@gmail.com

 .5استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)؛
fa.torkaman@iauctb.ac.ir

 .3استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی؛
Maadani25@yahoo.com
4 . Power-status theory
5 . Theodor D.kemper
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آورنده تعهد اجتماعی هستند و آراء آلن و میر که به مؤلفههای تعهد سازمانی اشاره دارد به
سؤاالتی چون آیا روابط قدرتی (عمودی) در به وجود آوردن احساسات تعهد سازمانی تأثیر
دارد؟ آیا روابط پایگاهی (افقی) در احساساتی که به تعهد سازمانی میانجامد ،تأثیر دارد؟ با
توجه به آمار و ارقامی که از آسیبهای نیروی کار (غیبتها ،کمکاریها ،بهرهوریهای پایین و
عدم رضایت از شغل) سازمانهای مورد مطالعه آورده شد ،نشان میدهد که مسأله ضعف تعهد
سازمانی در هر سه سازمان دادگستری (دولتی) ،سازمان شهرداری تهران (عمومی) و سازمان
محصوالت غذایی گوشتیران ،سهامی خاص (خصوصی) وجود دارد .بنابراین در این زمینه،
تحقیقی مورد نیاز بود تا مشخص کند کدام یک از ابعاد تعهد سازمانی (مستمر ،هنجاری و
عاطفی) از عوامل تعیینکننده عملکرد شغلی است تا به اجرای غنیسازی شغل برای کارکنان
داخل سازمان قادر باشد.
روش تحقیق پیمایش ،ابزار تحقیق پرسشنامههای استاندارد آلن و میر و سنجش روابط
قدرتی -پایگاهی و جامعه آماری کلیه کارکنان سازمانهای دادگستری تهران ،شهرداری تهران و
سازمان خصوصی محصوالت غذایی گوشتیران و حجم نمونه براساس برآورد از طریق فرمول
کوکران در هر سازمان  266نفر در مجموع  5566پرسشنامه توزیع شد و شیوه نمونهگیریها به
صورت تصادفی ساده انجام گرفت.
یافتهها نشان داد که ضریب همبستگی بین روابط قدرتی و تعهد سازمانی سه سازمان
گوشتیران ( ،)-6/32شهرداری ( )-6/223و دادگستری ( ،)-6/555با افزایش روابط قدرتی از
تعهد سازمانی کاسته میشود که این میزان عملکرد معکوس به ترتیب در دادگستری ،گوشتیران
و شهرداری کاهش مییابد و با توجه به ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی
می توان گفت در هر سه سازمان ،رابطه دو متغیر ،مثبت و مستقیم است .با توجه به ضریب
همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی گوشتیران ( ،)6/565شهرداری ( )6/523و
دادگستری ( ،)6/233با افزایش روابط پایگاهی تعهد سازمانی افزایش مییابد که این میزان
عملکرد مستقیم به ترتیب در شهرداری ،گوشتیران و دادگستری افزایش مییابد.
در ایجاد تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمانها روابط قدرتی تأثیر منفی و روابط پایگاهی
تأثیر مثبت را نشان میدهد .وجود رابطه بین روابط قدرتی – پایگاهی در شکلگیری تعهد
سازمانی در هر سه سازمان ،تأیید میشود .ضریب همبستگی بین روابط قدرتی و تعهد سازمانی

  111پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

میتوان گفت در هر سه سازمان ،رابطه دو متغیر منفی و معکوس بود .با افزایش روابط قدرتی از
تعهد سازمانی کاسته میشود که این میزان عملکرد معکوس به ترتیب در دادگستری ،گوشتیران
و شهرداری کاهش مییابد .ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی میتوان گفت
در هر سه سازمان ،رابطه دو متغیر ،مثبت و مستقیم است .با افزایش روابط پایگاهی ،تعهد
سازمانی افزایش مییابد که این میزان عملکرد مستقیم به ترتیب در شهرداری ،گوشتیران و
دادگستری افزایش مییابد .تفاوت روابط قدرتی در دادگستری با شهرداری و گوشتیران زیاد
است اما تفاوت چندانی بین روابط قدرتی در شهرداری و گوشتیران مشاهده نمی شود .تفاوت
روابط پایگاهی در دادگستری با شهرداری و گوشتیران زیاد است اما تفاوت چندانی بین روابط
پایگاهی در شهرداری و گوشتیران مشاهده نمی شود .تفاوت تعهد سازمانی در دادگستری با
شهرداری و گوشتیران زیاد است اما تفاوت چندانی بین تعهد سازمانی در شهرداری و گوشتیران
مشاهده نمی شود .تفاوت ابعاد تعهد سازمانی در دادگستری با شهرداری و گوشتیران زیاد است
اما تفاوت چندانی بین ابعاد تعهد سازمانی در شهرداری و گوشتیران مشاهده نمی شود .اختالف
بین ابعاد تعهد سازمانی در سه سازمان در آزمون توکی در همه سطوح به غیر از رابطه شهرداری
و گوشتیران در بعد تعهد هنجاری معنادار است .در نهایت میتوان نتیجه گرفت روابط پایگاهی
با قدرمطلق ضریب ( )6/55بیشترین اثر را بر تعهد سازمانی دارد .بر اساس نتایج تحقیق ،وجود
روابط قدرتی (عمودی) در سه سازمان مورد مطالعه به شکلی بود که با باال رفتن روابط قدرتی
از تعهد سازمانی کاسته میشد .فاصله بین باالدستان و پاییندستان در این سه سازمان ،اجبارهای
خارج از شایستهساالریها را در بر داشته که تعهد سازمانی را کاهش داده است .در مورد روابط
پایگاهی در جهت تأثیرگذاری در تعهد سازمانی ،تأثیر مثبت دیده شد که این خود نشان از
نامناسببودن روابط قدرتی است .پیشنهاد میگردد با توجه به نتایج تحقیق در رابطه با روابط
قدرتی ،شایستهساالری مورد توجه خاص قرار گیرد.
واژگان کلیدی :تعهد احساسی ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاری ،روابط قدرتی ،روابط پایگاهی
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مدیریت جشنها و میل به تخطی؛ مطالعه جشن چهارشنبهسوری در ایران
فاطمه لطفی

5

بهلحاظ زمانی جشن از سری زمانهای مقدس و فوقالعاده است .زمان جشن ،وقفه و تعلیقی در
زمان عادی ایجاد مینماید .حدود تعلیق ایجادشده ،تنها به مقوله «زمان» محدود نمیشود .زمان
جشن ،زمان افراط ،تعلیق سیاسی و اقتصادی ،برداشته شدن قواعد و تابوها هرچند برای مدت-
زمانی کوتاه است .جشن ،زمان تخیله هیجانات و انرژیهای جامعه است .ضرورت تخلیه
انرژیهای افراد و بازتولید توانشان ،مهمترین لزوم برپایی جشنهاست .جشن در رویکرد
دورکیم و دورکیمیها شامل عناصری چون تعلیق نظم ،اتالف ،تخطی و غلیان جمعی است.
مطالبه جشن و شادیهای جمعی ،از مطالبات پرحاشیه دهه اخیر جامعه ایران بوده است که
گاه به مداخله مستقیم ساختار حاکم منجر شده است .به نظر میآید که ساختار حاکم ،تعریفی
نسبتاً متصلب از جشن و شادی ارائه میکند و در صدد مدیریت شادیهای مردمی است تا از
وجه تخطیگونه و برهم زننده نظم توسط کنشگران این میدان ممانعت بهعمل آورد .برای همین
است که گاه شادیهای جمعی در عرصه عمومی با مداخله مستقیم نهادهای نظارتی ،شکل
خشونت و سرکوب به خود میگیرد.
این پژوهش از طریق بررسی جشن چهارشنبهسوری به مثابه شکلی از جشن که در آن
عناصر تخطی و افراط پررنگ و برجسته است ،درصدد ارائه نحوه مواجهه «ساختار رسمی» و
«شهروندان» با مقوله جشن و پراتیکهای آن در فضاهای عمومی است .ذیل این بررسی میدانی،
نگاه و تعریف مورد قبول حاکمیت از مقوله شادی /نشاط مشخص شده و آستانه مدارای
حاکمیت در برخورد با جشنهای مردمی به بحث نهاده میشود.
باید توجه داشت که عالوه بر عناصر برهم زننده نظم جشن -یکی دیگر از چالشهای مهم
در بحث چهارشنبهسوری -پررنگ شدن توجه به سمت جشنهای ملی و مقوم هویت ملی در
برابر هویت مذهبی است .این چالش پیش از این نیز در موقعیتهای دیگری همچون همزمانی
عید نوروز و ماه محرم یا عید نوروز و ماه رمضان نیز خود را نشان داده است و برخی از مراجع
 .5دانشجوی دکتری دانشگاه گیالن ؛ Fa.lotfii@gmail.com
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نسبت به آن جهتگیری نشان دادهاند .بخشهایی از حاکمیت ،عالقمند به توجه به مناسبتهای
ملی ذیل تقویم مذهبی است و از تسلط هویت ایرانی بر هویت مذهبی حتی به صورت
موقعیتی ،ناخرسند است.
سوال اصلی پژوهش این است که مواجهه نهاد حاکم با جشنهای مردمی در عرصه عمومی
طی سالهای گذشته به چه شکل در آمده و تحت چه شرایطی نهاد حاکم به مدیریت شادیها و
جشنهای مردمی دست میزند؟ آیا مواجهه نهاد حاکم با جشنها میتواند عناصر اصلی جشن
تعلیق نظم ،تخطی و غلیان جمعی -را به محاق بَرَد یا اینکه به شکل پارادوکسیکالی خودسببساز تخطیهای دیگری میگردد؟
مروری بر ادبیات مفهومی نشان میدهد که جشنها وقایعی دورهایاند که از گسستی جدی
در روال زندگی روزمره تشکیل میشوند .همچنین زمان جشن به عنوان زمان شدت ،مستی و
سرخوشی ،گذران ،تخریب بیش از اندازه و اتالف انرژیها و مالکیتها و ثروتها توصیف می-
گردد .جشن ،روابط تثبیتشده اجتماعی ،اخالقی ،جنسی و همه تابوها را میشکند .زمان عادی،
ضرورتاً موقعیتهای پایدار و تثبیتشده ،عالقه به سرمایهگذاری ،آیینها ،روزمرگی و تنبلی،
خودخواهی و تعصب را تقویت میکند .امور به سمت بیتحرکی پیش میروند .در مقابل،
جشنها در مصاف قرار میدهند هیجان را با تکرار روزانه اشتغاالت مادی ،القای حس شدیدی
از غلیان جمعی را با کار آرامی که هر کسی آن را به تنهایی انجام میدهد ،تمرکز اجتماعی افراد
را با پراکندگی اجتماعیشان و هیجان به اوجرسیده لحظات را با کار آرام و راکدی که
تضعیفکننده حیات است.
تمایز بین قدسی و عرفی از تمایزات مهم در نظریه دورکیمی جشن است .این دوگانه فقط
مجموعهای از تقابلهای کلیدی که دورکیم در دستهبندی جامعهشناسانه خود از تجربه ،مناسک
و تظاهرات دینی مورد استفاده قرار میدهد ،نیست .امر قدسی فقط امری مقدس یا وقفشده
نیست ،بلکه میتواند مطرود و نفرینشده نیز باشد و بنابراین خاطی ،ناپرهیزکار و شرور نیز
هست .تجربه قدسی فقط زمانی ممکن میشود که تابوها و ممنوعیتهایی که نشانگر محافظت
از چیزهایی مرگآورند ،مورد تخطی واقع شوند .افراط نیز ،همراه همیشگی جشن است .افراط،
صرفاً یک عالمت ثانویه برای تهییجی که ایجاد میکند ،نیست ،بلکه برای موفقیت مراسمی که
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جشن گرفته میشود ،ضروری است و در تقدسبخشیدن به جامعه و از نو ساختن جامعه سهیم
است .در واقعیت بهنظر میآید که اساساً افراط ،هدف اصلی جشنهاست
این تحقیق کیفی با رویکرد اتنوگرافی و روش مشاهده مشارکتی انجام شده است .مصاحبه با
کنشگران این میدان (شرکتکنندگان در جشن چهارشنبهسوری) و همچنین تحلیل محتوای
سخنرانیهای برخی مراجع و بیانیههای نهادهای نظارتی در خصوص حدود و محدودیتهای
برگزاری این جشن ،دیگر ابزار شناخت میدان است.
نتایج نشان میدهد که جشن چهارشنبهسوری بهعنوان یکی از مهمترین جشنهای ایرانیان
طی دهه گذشته با تغییرات زیادی در فرم برگزاری مواجه شده است .مردم در شکل سنتی یک
یا دو روز مانده به جشن ،شروع به مهیاکردن آتش جشن میکردند و فراهمکردن آتش و نحوه
قرار دادن آن به فاصله چند متر ،خود جزئی از این آیین ملی بود که عمدتاً بهصورت خانوادگی
برگزار میشد .طی دهه گذشته ،چهارشنبه سوری با انواع تخطی ،آتش بازیهای خطرناک و
وندالیسم ،ترکیب شده و موجبات مداخله پلیس را فراهم آورده است .نتایج نشان میدهد که
نهاد حاکم به بهانه مدیریت خطرات آتش و با استفاده از گزاره «نارضایتی خانوادهها از برپایی
این جشن» وارد میدان شده اما در بطن خود ،مخالفت با تخطی و عصیان و برهم زدن نظم حاکم
را داراست .مراجع نیز چند سالی است که طی سخنرانیهایشان به برگزاری این جشن واکنش
نشان داده اند .میل به مدیریت ساختار حاکم در رابطه با این جشن ،به شکل متناقضی به افراط
کاریهای بیشتر دامن زده است.
واژگان کلیدی :جشن ،قدسی و عرفی ،تخطی ،غلیان جمعی ،مدیریت شادی
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خرمگس های دانشگاهی ،استقالل دانشگاه و مسئولیت دانشگاه در قبال آنها
رضا ماحوزی

5

سقراط در آپولوژی ،خود را در مقابل انواع اتهامات دادگاه ازجمله آوردن دین جدید ،فاسدکردن
جوانان ،حمله به دموکراسی و غیره ،خرمگسی میدانست که هنرش به جنبشآوردن اذهان خفته
است؛ جنبش آوردنی که با تأسی از هنر مامایی مادر و پیکرتراشی پدر ،جوانان و افراد مستعد را
ترغیب میکند تا در وهله نخست به نادانی خود پیببرند و بدانند که آنچه برایشان بدیهی و
مسلم است ،لزوماً حقیقت نیست و در گام بعد تالش کنند معرفتهای حقیقی را در نتیجه
گفتگوهای مستمر با دیگران و بهرهگیری مشارکتجویانه از توان جویندگان دانش و حقیقت و
تأمالت دقیق بر مفاهیم و نظریهها ،آنها را در درون خویش و در ساحتی بیناالذهانی بیابند .بر
اساس این نقش بسیار مهم بود که سقراط خود را نه شایسته محاکمه و حذف ،بلکه شایسته
پاداش و ارج

میدانست.

موضوع خرمگسهای عرصه دانش ،بهرغم گذر زمانی بس طوالنی از دادگاه سقراط ،هنوز
هم پیش روی ما است .سقراط به ما یاد داد که کشف حقیقت و توسعه دانش ،نیازمند
خرمگسهایی است که نظم و قواعد علمی و رفتاری و روشی موجود را به چالش میکشند .آنها
موتور محرکه توسعه دانش هستند .در زمانه ما بخش قابل توجهی از توسعه دانش بر عهده نهاد
دانشگاه است .دانشگاه ،سازمانی است متشکل از دانشکدهها ،مراکز پژوهشی ،استادان،
دانشجویان ،کارکنان و مقولهای که همه این ارکان را به هم متصل میکند .این سازمان به استادان
و دانشجویانش اجازه میدهد آزادانه حرف بزنند و بنویسند و در فضای درون دانشگاه فعالیت
داشته باشند .با اینحال ،دانشگاه از کنشگرانش انتظار دارد نظمش را بپذیرند .برای این کار
آییننامههایی را تعریف میکند و به رعایتکنندگان آن پاداش میدهد و آنها که بدان التفاتی
ندارند را تنبیه میکند .در این چارچوب ،خرمگسهای دانشگاهی به سرنوشت سقراط گرفتار
میشوند ،زیرا هرچند ممکن است برای عدهای ،خرمگسها چهرهای تابناک داشته باشند اما

 .5دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ Mahoozi@iscs.ac.ir
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برای نهاد دانشگاه ،این چهره تابناک از آنرو که نظم تعریفشده را بر هم میزند ،حکمش همان
حکم نیروی بیخاصیتی است که آوردهای برای دانشگاه ندارد ،بنابراین باید کنار گذاشته شود.
در مقابل این تلقی از سازمان درونی دانشگاه ،میتوان وضعیتی را متصور شد که در آن به-
رغم تأکید بر نظم ،خرمگسها شأن و جایگاهی ویژه دارند .در این نگاه ،نیروهای درخشانی که
نظم موجود را به چالش کشیده و بدیلی منسجم عرضه میکنند ،بخشی از فرایند خالق توسعه
دانش منظور میشوند .آنها در کنار دیگر ارکان دانشگاه ،موتور محرکه نیل به استقالل دانشگاه از
دولت و بازار و نهاد دین و جامعه هستند زیرا کمک میکنند تا نهاد عالی دانش بر اساس
تشخیص و صالحیت خود قدم برداشته و عیوب خود را بهتدریج برطرف کند و در یک
وضعیت راکد باقی

نماند.

این نوشتار تالش دارد سهم خرمگسهایی که در نگاه نخست ،مزاحمان فعالیتهای
دانشگاهی هستند اما درواقع ،پیشبرنده هویت دانشگاهی هستند را در تثبیت استقالل دانشگاه
نشان دهد .در مقابل ،نشان داده شود که بنا به نقش مؤثر این مزاحمان نیکاندیش در تقویت
دانشگاه ،نهاد دانش عالی و دانشگاه چه مسئولیتی در قبال تأمین اقتصادی ،جانی ،شأنی و
اجتماعی آنها دارد؛ مسئولیتی که انجام آن ،نیازمند درک پیشرفتهای از مدیریت دانشگاهی

است.

واژگان کلیدی :دانشگاه ،خرمگسهای دانشگاهی ،استقالل دانشگاه ،سازمان درونی دانشگاه
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تعدیل حق یکجانبه طالق در پرتو بکارگیری شیوههای دوستانه حل و فصل
اختالفات خانوادگی
مهدیه محمدتقی زاده ،5نرگس حسین پور

5

گرچه با فراز و نشیبهای فراوان ،ماده  5533قانون مدنی در سال  5325اصالح گردید و در
پرتو اراده جدید ،طالق زوجه به رعایت شرایط مقرر در قانون موکول شد ،با اندک تدقیقی
آشکار خواهد شد که رعایت همان شرایط سابق در مطلق و مطلقه و تشریفات طالق ملحوظ
مقنن است .روند افزایشی طالق به استناد آمار متقن در سالهای  35و  32با توجه به آمار
ازدواج ،در کنار شرایط فرهنگی و مذهبی جامعه ایران ،ابعاد متنوع امنیت زنان اعم از روانی،
قضایی ،افتصادی و جسمی و  ...را با مخاطرهای جدیتر مواجه مینماید.
بهکارگیری شیوههای دوستانه حل اختالفات (سازش ،مشاوره ،مذاکره ،داوری ،میانجیگری
و  )...با هدف حفظ کیان خانواده ،کاهش آمار دعاوی خانوادگی ،مصونماندن حریم خصوصی
و فراهمماندن زمینه بازگشت زوجین به یکدیگر و مرتفعنمودن دغدغه مادران برای ورود
فرزندان به فضاهای تنشزای دادگاههای خانواده ،کوتاهنمودن مراحل رسیدگی و تخصصی-
نمودن نحوه رسیدگی به اختالفات خانوادگی ،مهمترین مزایای کاربردیسازی این شیوهها در
ایران است .بنابراین بهکارگیری شیوههای جایگزین یا دوستانه جهت حل و فصل اختالفات،
عبارت است از روشهایی که در خارج از دادگاه ،موجب حل و فصل دعاوی میگردد .با این
مبنا قضازدایی از اختالفات خانوادگی با تأکید بر سه روش داوری ،میانجیگری و مشاوره با
ورود اشخاصی که دارای حسننیت و تجربه و بینش کافی در امور خانواده هستند و با تراضی
زوجین انتخاب میگردند ،فصل مشترک این شیوهها است که تجربه موفقیتآمیز بهکارگیری این
شیوهها در بسیاری از کشورهای جهان ،ضرورت کاربست این مهم را بیش از پیش آشکار می-
نماید ،بنابراین گرچه شریعت اسالم از ابتدا قواعد ویژه حکمیت را در آیین رسیدگی به شقاق
زوجین ترسیم نموده و جلوههای استفاده از این شیوهها در حقوق داخلی سابقه داشته اما با

 .5عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی؛ m.mtaghizade@yahoo.com
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه ارشاد ؛ narges.hosseinpour75@gmail.com
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توجه به سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری و در محوریت قرار داشتن خانواده در اسناد
توسعه و سیاستگذاری بهعنوان مهمترین بنیان جامعه ،تعلل قانونگذار در ارتقا و تعالی این
شیوهها قابل اغماض نیست.
نمونه اقدام مثبت از سوی قوه قضاییه در بهرهگیری از این روشها ،ابالغ بخشنامه
 3666/53562/22مورخ  5335/3/5خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود ،این دفاتر
بدون ارائه گواهی مرکز غربالگری که اصطالحاً به آن «گواهی عدم انصراف از طالق» گفته
میشود ،نمیتوانند اقدام به ثبت دادخواست طالق توافقی نمایند.
تفاوت طالق توافقی در حال حاضر نسبت به گذشته ،در اخذ گواهی عدم انصراف از
طالق از مراکز مشاوره خارج از دادگاه میباشد که قبالً نیازی به این کار نبود .در حقیقت ،این
گواهی در حال حاضر ،جزء مدارک الزم برای ثبت دادخواست طالق توافقی میباشد .هدف
از الزام مشاورههای اجباری ،فراهمنمودن فرصت صلح و سازش برای زوجین متقاضی طالق
توافقی میباشد.
ذکر این نکته ضروری است که آنچه محل اجرای مراجعه به داوران در دادگاههای خانواده
در دعاوی طالق بهجز توافقی است ،فاصله معناداری با حکمیت پیش گفته شده دارد ،بنابراین از
معایبی قابلتوجه برخوردار است .حال آنکه در اصطالح حقوقی ،داوری ،روشی است که
طرفین برای حل اختالف خود انتخاب میکنند .همچنین به استناد اصل نسبیبودن قراردادها
موافقتنامه داوری تنها بین طرفین داوری که آن را منعقد نمودهاند ،الزامی است .مبنا و اساس
داوری ،اختیاریبودن آن است ،یعنی توسل به این روش صرفاً با رضایت و توافق کلیه طرفین
اختالف ،امکانپذیر است.
اما میانجی ،امکان بیشتری جهت صلح و سازش بین طرفین دارد .چارچوب حقوقی و
قانونی که بر دادگاه حاکم است در جلسات میانجیگری ،حاکم نیست و میانجی امکان به
سازشرساندن طرفین دعوی ،حتی خارج از مقررات قانونی را دارد .این توفقات مابین طرفین
متخاصم که در قالب ماده  56قانون مدنی ایران قرار میگیرد ،برای دادگاهها هم الزمالرعایه
است .چنانچه گفته شد در صورتی که اختالف زوجین در دادگاه مطرح شود ،با توجه به علنی-
بودن دادگاه و دخالت افراد زیادی از جمله مدیر دفتر ،قاضی ،بایگانی ،دفتر خدمات قضایی،
دادورز اجرای احکام و سایر افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در پرونده دخیل
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هستند ،اصل محرمانگی دعاوی خانواده را مخدوش ساخته و توافق مابین زوجین را با مقاومت
روبرو خواهد ساخت ،حال آنکه در میانجیگری دعاوی خانواده ،فقط طرفین و شخص میانجی
از موضوع مطلع هستند و موضوع در صورت بروز سازش ،برای همیشه پنهان خواهد ماند.
جلسه میانجیگری با دو یا سه بار مذاکره معموالً به پایان میرسد و مبلغ اندکی در مقایسه با
حقالوکاله وکیل و هزینههای دادرسی پرداخت میشود که این خود ،یکی از عوامل اشتیاق
طرفین در سازش ،به جهت بارنشدن هزینههای گزاف خواهد داشت.
در این پژوهش بر آن هستیم تا شیوههای مذکور را تبیین ،مزایا و معایب آنان را تحلیل
نماییم .روش پژوهش ،کتابخانهای با رویکرد تحلیلی -توصیفی ،تطبیقی و استنتاجی است و به-
عنوان نتیجهگیری باید گفت به طور کلی در زمینه سیاستهای تحکیم بنیان خانواده دو رویکرد
کلی وجود دارد:
 .5رویکرد سالمتمحور
 .5رویکرد درمانمحور
از این رو بهکارگیری شیوههای جایگزین قضایی (غیرقضایی) در حل و فصل اختالفات
خانوادگی در قالب رویکرد درمانمحور قرار میگیرد تا بتوان در نهایت ،به کاهش طالق
بینجامد .بنابراین مطالعه ابعاد علمی ،اجرای شیوههای جایگزین برای کاهش طالق ،در جهت
تأمین ابعاد متنوع امنیت زنان ،مفید و ضرورت آن احساس میگردد.
واژگان کلیدی :تعدیل طالق ،شیوههای دوستانه ،قضازدایی ،میانجیگری ،داوری ،مشاوره
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امر سیاسی و اقتضائات حکمرانی در عصر حاضر؛ جامعه شناسی انتقادی
رویکرد قانونی  -قضایی نسبت به کنش سیاسی در عرصه عمومی
سید مهدی محسنی شاهاندشتی

5

از دوران روشنگری تا به امروز هر چه بر وسعت علم و دانش آدمیان افزوده شد ،حس
پرسشگری در آنان شدت گرفت .عصر مدرن بیش از آن که دوران بایدها و نبایدها باشد ،دوران
چون ،چرا و چند و چگونه است .بهعبارتی در جامعه امروز ،کنشگران اجتماعی بیش از آنکه
فاعالنی منفعل باشند ،فعاالن عرصه اجتماع هستند که هر کنش سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...
برای آنان سواالت و چند و چونهای بسیاری فراهم میآورد ،چرا که با افزایش آگاهی ،میل
افراد جامعه به کنشگری و فعالیت در عرصه عمومی ،سیاسی و اجتماعی گسترش مییابد زیرا
انسان امروز ،برخالف سنت پیشین که حیوان «ناطقه» تعریف میشد ،در تعریف دنیای جدید،
حیوان «فاهمه» تعریف و تفسیر میگردد .از طرفی با گسترش جوامع و با پیچیدهتر شدن تقسیم
کار اجتماعی ،پیچیدگی نهادها و ساختارهای اجتماعی نیز افزون شده است .بزرگترین پیامد
این پیچیدگی آن است که نه تنها ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی و نهادهای
مربوط به آن در بهترین حالت خود ،همواره دچار حدی از نقصان و ناکارآمدی هستند ،بلکه
ناکارآمدی و نابسامانی هر بخش ،خود علتی است که سبب نابسامانی و کژکارکرد نهادها و
بخشهای دیگر و در نهایت ،نابسامانی و آشفتگی و فساد ساختاری میشود .یکی از مهمترین
علل و عواملی که باعث میشود ساختارها و نهادهای معیوب در پی اصالح و سیر به سوی
کارآمدی باشند ،آن است که هر چه بیشتر عرصه برای فعالیتهای مدنی و سیاسی و تجلی امر
سیاسی در عرصه عمومی و سیاسی مهیا و گسترده باشد ،فضا و زمینه برای اصالح ساختاری در
نهادهای اجتماعی و ارکان نهادهای حکمرانی بیشتر مهیا میگردد .در این میان ،نهادهای قانونی
و قضایی یکی از مهمترین ساختارهایی هستند که میتوانند نقش مهمی را در قبض و بسط
گفتمان های سیاسی و توسعه امر سیاسی در کشور ایفا نمایند و فضا را به سمت و سویی سوق
دهند که عرصه تضاد و کشمکش به گفتگو و بروز گفتمانهای متفاوت و متنوع تبدیل گردد.
 .5کارشناسی ارشد جامعهشناسی و ارشد حقوق جزا و جرمشناسی؛ smms747@gmail.com
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مطالعات اجتماعی نشان میدهد که بخش بزرگی از توسعه سیاسی در کشور ،حاصل گسترش
فضای کنش سیاسی و ایجاد زمینه برای تجلی گفتمانهای متنوع است.
این پژوهش با رویکردی انتقادی و در چارچوب جامعهشناسی حقوق به بررسی متن در زمینه
آن میپردازد .بدین ترتیب ،فهم و تفسیر قانون در کنار امور واقع ،قرار داده میشود تا دریافته شود
که اوالً نگاه و نگرش حاکم بر دستگاه قدرت چه بوده است که نتیجه آن ،تجلی و نمود چنین
قوانین و رویههایی در دستگاه قانونگذاری و حاکمیت قانون بوده است و دوما حاصل و برون داده
چنین رویکرد و رویه ای در عرصه اجتماع ،سیاست ،و اقتصاد چه بوده است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد نهادهای قانونی و قضایی یکی از مهمترین ساختارهایی
هستند که میتوانند نقش مهمی را در قبض و بسط گفتمانهای سیاسی و توسعه امر سیاسی در
کشور ایفا نمایند و فضا را به سمت و سویی سوق دهند که عرصه تضاد و کشمکش به گفتگو و
بروز گفتمانهای متفاوت و متنوع تبدیل گردد .بررسیها نشان میدهد هر چند در ادبیات
معاصر ایران ،از زمان مشروطه تا به امروز مفاهیمی چون امر سیاسی ،کنش سیاسی و مفاهیم
مربوط بدان همچون جرم سیاسی به رسمیت شناخته شده و به تبع آن ،برای جرم سیاسی و
مجرمان سیاسی ،شأن و نگرشی متفاوت نسبت به دیگر جرایم و مجرمان فرض شده است ،اما
با تأسف باید گفت بررسی و تحلیل گفتمان حاکم و توجه به نصوص قانونی موجود نشان می-
دهد نه تنها کنش سیاسی به عنوان یک اصل مهم و بدیهی از کنشگری در عرصه عمومی و
فعالیت مدنی و اجتماعی ،چندان که باید به رسمیت شناخته نشده بلکه تهدید و تقلیل مفاهیمی
چون «جرم سیاسی» و «مجرم سیاسی» و گستره جرایمی چون «نشر اکاذیب»« ،اقدام علیه امنیت»
و  ...نشان از آن دارد که نهاد حکمرانی نخواسته و نتوانسته زمینه و بستر الزم را برای تجلی و
توسعه این قسم از کنشگری در عرصه عمومی ،سیاسی و اجتماعی مهیا نماید ،امری که تالی
فاسد آن ،تنگشدن فضای گفتمان و کنشگری و تقلیل و تحدید عرصه عمومی ،سیاسی و
اجتماعی خواهد بود .حال آنکه اقتضائات حکمرانی در دوران معاصر ،پرهیز از تکگویی و
خود حقپنداری است .در این میان ،آنچه نهادهای حاکمیت را از رویکرد استبدادی و
سرکوبگرایانه دور میکند و به سوی اصالحات ساختاری و کارآمدی در عرصههای مختلف
حکمرانی سوق میدهد ،ایجاد زمینه و بستر الزم برای کنش سیاسی و تساهل و تسامح در برابر
امر و گفتمان های سیاسی است .اگر بینش و روش ،مبتنی بر آن باشد که هر گونه نقد و تخالف
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و دگراندیشی با سویههایی از خشونت و ارعاب و انگزایی مواجه گردد ،نه تنها به کارآمدی و
سیستماتیکشدن ساختارها کمکی نمیکند بلکه چنین نگاه و رویهای در دستگاه قدرت و
حکمرانی سبب میشود ،عرصه نقد و گفتمان به عرصه تعارض و تضادهای آشتیناپذیر تبدیل
شود و در این میان ،آنچه بیش از همه ،زمینه و بستر را برای گفتمان در عرصه عمومی و کنش
سیاسی تنگ میکند ،جرمانگاریهای متعدد برای اصناف کنشگر است .اعمال قدرت و
مجازات های سفت و سخت بر این قسم از کنش در عرصه عمومی و اجتماعی نه تنها امر
سیاسی و کنش سیاسی را دچار تحدیدات و تهدیدات ناروا میکند ،بلکه راه را بر اصالح و
کارآمدی ساختارهای حاکمیتی میبندد.
واژگان کلیدی :کنش سیاسی ،عرصه عمومی ،قانون ،جرمانگاری ،ناکارآمدی ساختاری ،تضاد و
تعارض
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بازنمایی وضعیت اشتغال زنان در مشاغل آزاد در فیلم سینمایی طال
سمیه محمودی پیام ،5حسین میرزایی ،5عبداهلل کریم زاده
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اشتغال زنان نه فقط در ایران ،بلکه در سطح جهان همواره مسألهای چالشبرانگیز بوده و
مباحثات و کشمکشهای متعددی را در میان نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی برانگیخته
است .در یک سو با دیدگاهی مواجهیم که سابقه تاریخیاش به دوران پیش از سرمایهداری بر-
میگردد .در این دیدگاه ،نقش زنان در چهارچوب نهاد خانواده تعریف شده و کار بیرون از
خانه ،پسندیده و مطلوب تلقی نمیشود .در سوی دیگر با دیدگاهی مواجهیم که سابقه تاریخی
آن به انقالب صنعتی ،گسترش موج شهرنشینی و در نهایت ،سرمایهداری برمیگردد .در این
دیدگاه که با الزامات گفتمانی مدرنیته سازگاری دارد ،به زن به چشم نیروی کار بالقوهای
نگریسته میشود که در جهان امروزی میتواند منشأ خلق ارزش افزوده قرار گیرد .در اشکال
سنتیِ تولید ،زنان صرفاً به کار خانگی اشتغال داشتند ،اما در اشکال مدرنِ تولید ،محل کار به
خارج از خانه منتقل شده و زنان شاغل دستمزدشان را در اختیار دارند و از استقالل مالی
بیشتری برخوردارند .این شرایط پیامدهایی در دگرگونی نقشهای جنسیتی در درون خانواده را
نیز به همراه داشته است .استقالل مالی زنان ،منجر به تغییراتی در شکل اعمال قدرت در نهاد
خانواده شده است و تغییراتی را در عرصه فرهنگی و اجتماعی به وجود آورده است .اگرچه
همچنان زنان تحت سلطهاند -چه در خانواده و چه از جانب دولت و کارفرما -اما تغییر شرایط
آنان در بازار کار ،جایگاه مطلوبتری را برای آنها فراهم کرده است .گرچه در بازتعریف نقش
اجتماعی زنان ،عوامل متعددی نقش داشتهاند ،رسانهها در جامعهپذیری و فراگرفتن نقشهای
اجتماعی ما نقش پررنگتری دارند .رسانهها به واسطه محتوایی که تولید میکنند ،میتوانند
ذهنیت انسانها را در مورد مفاهیم و پدیدههای مختلف جهت دهند و به حفظ وضع موجود یا

 .5دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی ،دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسنده مسئول)؛
cfu.mahmoudi94@gmail.com

 .5استادیار انسانشناسی فرهنگی ،گروه مطالعات فرهنگی ،دانشگاه عالمه طباطبائی؛
hossein.mirzaei@atu.ac.ir
 .3مدرس مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی ؛ Abdollah.karimzadeh@gmail.com

بخش اول :چکیده مقالهها 111 

تغییر آن منجر شوند .رسانهها قادرند با ارائه تصاویر متفاوتی از نقش زنان در جامعه به تغییر
نگرشها در مورد این مقوله دامن بزنند .در این بین ،سینما به عنوان یکی از مهمترین و
فراگیرترین رسانهها تأثیر چشمگیری بر افکار عمومی بر جای گذاشته است .غالباً بازنماییهایی
که از زنان در سینما صورت میپذیرد از آنان چهرهای سلطهپذیر و منفعل به نمایش میگذارد.
در پژوهش حاضر در پی پروبلماتیزه کردن این وضعیت هستیم .میخواهیم نقش سینما در
دامنزدن به این موقعیت مسألهمند را مورد بحث قرار دهیم و به این سوال بپردازیم که مسأله
اشتغال زنان چگونه در سینمای ایران روایت و بازنمایی شده است؟ آیا سینمای ایران در جبهه
زیباییشناسی ،تالشی برای برونرفت زنان شاغل از این موقعیت مسألهمند انجام داده است؟ آیا
در دهه چهارم انقالب اسالمی که زنان ایرانی بیش از پیش در مسیر بازتعریف نقش اجتماعی
خود قرار گرفتهاند ،تغییری در نحوه بازنمایی اشتغال زنان در سینمای ایران صورت گرفته
است؟ یا اینکه سینمای ایران همچنان در مسیر کلیشهسازی ،بازتولید و تثبیت کلیشههای
جنسیتی کالسیک گام برمیدارد؟ پژوهش حاضر تالشی است برای پاسخ به این پرسشها.
روش پژوهش بهکار رفته پژوهش حاضر ،مبتنی بر روش کیفی است که در آن از تحلیل
نشانهشناسی استفاده خواهد شد .در این پژوهش ،فیلم سینمایی طال به عنوان متون فرهنگی در
نظر گرفتهشده تا از طریق تحلیل نشانهشناسی این متون به چگونگی تولید معانی فرهنگی مربوط
به اشتغال زنان بپردازیم .از لحاظ هستیشناختی ،پژوهش حاضر برساختگرا بوده و معتقد است
واقعیت اجتماعی ،توسط کنشگران تولید و بازتولید میشود .از منظر معرفتشناسی نیز پژوهش
حاضر جزء معرفتشناسیهای ذهنیتگرا محسوب میشود .در پرتو این بینش معرفتی و
رویکرد نظری اتخاذ شده ،نحوه تولید و بازتولید واقعیت اجتماعی زنان ایرانی در فیلم طال را
واکاوی خواهیم کرد .واحد تحلیل ما سکانسهایی خواهد بود که داللت گفتمانی دارند .بر این
اساس ،سکانسهای داللتمند را استخراج خواهیم کرد و این دالها را از نظر شکلی و محتوایی
در چارچوب رویکرد فیسک و هال مورد تحلیل انتقادی قرار خواهیم داد.
نتایج پژوهش نشان میدهد که بر اساس رویکرد فیسک در سطح اول واقعیت ،بازنمایی
ارزشهای حاکم بر پوشش جامعه و وضعیت ظاهری متناسب به نظر میرسد .طرز پوشش زنان
در فیلم ،نشاندهنده هماهنگی آنها با جامعه است .همچنین گفتارها و رفتار زنان و مردان در
جامعه نیز متناسب با واقعیتهای اجتماعی میباشد .در سطح دوم به نظر میرسد که وضعیت
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شکنندگی و تزلزل روحی زنان در مواقع بحرانی از قبیل بارداری ناخواسته ،عدم پرداخت بدهی،
مواجهه با پلیس ،مواجهه با خیانت طرف مقابل در سکانسهای مختلف بازنمایی شده است.
همچنین در مجموعه سکانسهای انتخابشده ،شاهد گفتمان مردساالری از قبیل توهین به زن،
عدم اعتماد به زن در محیط کاری ،عدم استقالل مالی و جایگاه زن در برخی مشاغل و همچنین
مشکالتی از قبیل خیانت و دروغ را شاهد هستیم .بر اساس نظریه استوارت هال نیز باید گفت
که در فیلم طال تالش میشود تا ضمن بررسی داستان اصلی و روایتهای فرعی هر کدام از
شخصیتها ،بازنمایی از وضعیت جوانان برای ایجاد شغل آزاد صورت پذیرد .در این مسیر،
اشتغال زنان در این حیطه با مشکالتی مواجه هست .زنان بهرغم شراکت در این مشاغل ممکن
است بر اثر گفتمانهای مردساالرانه و ارزشهای حاکم بر جامعه ،مورد آزار و اذیت قرار گیرند.
همچنین آنها ممکن است در رابطه عاطفی به صورت متقابل از حمایتهای عاطفی برخوردار
نگردند .از جمله داللت های فرهنگی که در این فیلم به آن اشاره شده است ،خیانت و دروغ در
روابط عاطفی و زندگی شخصی و مشکالت زنان در مشاغل آزاد است.
واژگان کلیدی :بازنمایی ،مردساالرانه ،اشتغال ،سینما ،کلیشههای جنسیتی
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نگاهی به نیمقرن تحوالت ازدواج و طالق در ایران؛
با تأکید بر استانهای کشور 9911-9911
سمیه ملکی پور ،5راضیه وطن پرست ،5گودرز رشنو
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دنیای امروز با طیف وسیعی از تغییرات روبهرو است ،تغییراتی که همه جوانب زندگی بشر را
تحتالشعاع قرار داده است .خانواده به عنوان یکی از پایههای اجتماعی -فرهنگی جامعه ،از
جمله نهادهایی است که همراه با تغییرات اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی رخداده ،دچار تغییرات
زیادی شده است .در برخی از جوامع ،این تغییرات به حدی است که حتی برخی از اندیشمندان
از «زوال خانواده» و برخی نیز از «گذار جمعیتی دوم» استفاده میکنند .این تغییرات در همه
جوانب خانواده ،نفوذ کرده است .ازدواج به عنوان یکی از بنیادهای تقریباً جهانشمول بشری که
خانواده را ایجاد میکند و طالق نیز به عنوان روی دوم سکه ،این نهاد را دچار فروپاشی میکند،
از جمله جریاناتی هستند که در بطن خانواده و تحت تأثیر تغییرات جهانی ،دچار تحوالت
زیادی شدهاند .نظر به اهمیت خانواده در جامعه و تأثیر آن بر سایر نهادها ،توجه و مطالعه آن از
اهمیت زیادی برخوردار است.
باتوجه به تغییر و تحوالتی که در دهههای اخیر در کشور صورت گرفته ،بررسی تغییرات
رخداده در دو عنصر اصلی خانواده یعنی ازدواج و طالق ،موضوع مورد بررسی در این مطالعه قرار
گرفته است .در این مقاله تالش شده است که روندی از ازدواج و طالق در کشور طی سالهای
 5322تا  5332مورد بررسی قرار گیرد .برای این مهم از دو شاخص میزان عمومیت ازدواج و نیز
میزان طالق ،بهره گرفته شده است .روش مورد استفاده ،تحلیل ثانویه و دادههای مورد استفاده
برای نیل به این هدف ،سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن کشور میباشد .در این راستا از
سوال وضعیت تأهل افراد استفاده شده و دو دسته از اطالعات؛ افراد حداقل یکبار ازدواجکرده و
نیز افراد بیهمسر بر اثر طالق ،از این سوال استخراج شده است .باتوجه به تأثیر عوامل فرهنگی و

 . 5کارشناسی ارشد جمعیتشناسی؛ s.maleki420@gmail.com
 . 5کارشناسی ارشد جمعیتشناسی ؛razie.vatanparastt@gmail.com
 . 3کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی؛ gudarz.rashno@yahoo.com
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اجتماعی بر وضعیت ازدواج و طالق ،تالش گردیده است که این دو شاخص برای همه استانهای
کشور به صورت مجزا و به تفکیک جنس و محل سکونت محاسبه شود و برای هر استان ،روندی
از وضعیت این شاخصها در قالب نمودار و نیز نقشههای  GISارائه شود.
نتایج یافته ها نشان می دهد طی هر دوره ،تغییرات بهطور یکسان پیش نرفته و همراه با
نوساناتی بوده است اما آنچه مشخص است این مهم است که روند کشوری میزان عمومیت
ازدواج طی سال های مورد بررسی افزایش پیدا کرده است و بر میزان آن افزوده شده است،
در عین حال میزان طالق در کشور در میان هر دو جنس نیز در حال افزایش بوده است اما
بررسی های استانی نشان داده که استان های مختلف ،الگوهای تغییر یکسانی نداشتهاند .این
تفاوت های استانی عالوه بر اینکه در روند افزایشی یا کاهشی دو شاخص قابل مشاهده است،
در شدت و سرعت افزایش و کاهش شاخص های مورد مطالعه نیز رؤیت میشود .در حالیکه
در بیشتر استان های کشور ،میزان عمومیت ازدواج ،همگرا با روند کشوری ،در حال افزایش
بوده است؛ در برخی از استان های دیگر مانند استان سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و
بویراحمد این تغییر متفاوت بوده و روندی کاهشی داشته است .قابل ذکر است که تفاوتهای
جنسی زیادی در این شاخص در سطح استانی وجود دارد .در حالیکه میزان عمومیت ازدواج
برای زنان در استانهای ه رمزگان ،لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،سیستان و بلوچستان و ایالم
روندی کاهشی داشته است ،تنها در استان های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد
این روند برای مردان رو به کاهش گذاشته است .پنج استان مرکزی ،اردبیل ،گیالن ،قم و
مازندران دارای بیشترین سرعت رشد میزان عمومیت ازدواج در کشور بودهاند ،درحالیکه
استان های هرمزگان ،لرستان ،زنجان و چهارمحال و بختیاری دارای کندترین میزان رشد در
این شاخص بوده اند .میزان طالق ،شرایط متفاوتی در کشور داشته است .یافتههای تحقیق
نشان داد که در کشور و در میان هر دو جنس ،روند ط الق رو به افزایش بوده است و این
افزایش در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است .در سطح استانی نیز این
شاخص رو به افزایش بوده است ،اما سرعت این افزایش در میان استانها و در دورههای
مختلف کامالً متفاوت بوده است .درحالیکه میزان طالق در استانهای تهران ،گیالن ،مازندران
و خراسان رضوی دارای بیشترین سرعت رشد بوده است در استان های خراسان جنوبی ،ایالم
و چهارمحال و بختیاری پایین ترین میزان رشد این شاخص بهدست آمده است .تفاوتهای
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استانی به دست آمده در میزان ،روند و الگوهای به دست آمده در هر دو شاخص نشان میدهد
که تفاوتهای قابل دستهبندی در میان استان های کشور وجود دارد .بهعبارتی استانهایی که
دارای سطوح باالتری در توسعه اقتصادی -اجتماعی هستند ،معموالً روندها و میزانهای
مشابهی را داشتهاند ،بنابراین می توان گفت رخداد الگوها و میزان های مختلف تحت تأثیر این
عامل است که خود می تواند موضوع مطالعات متعددی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :خانواده ،طالق ،عمومیت ازدواج ،میزان طالق
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تغییر حیات اجتماعی ایرانیان در قحطی  9911ه.ق عصر ناصری
(بررسی وضعیت فردگرایی و قانونگریزی)
شراره مهدیزاده ،5افسانه قاسمی

5

قحطی سالهای  5525-5522ه.ق ( 5523-5526شمسی) یکی از بزرگترین قحطیهای تاریخ
ایران بود که باعث مرگ و میر تعداد زیادی از مردم ایران شد .محققان این قحطی را از هولناک
ترین رویدادهای دو قرن اخیر ایران میدانند به طوری که سال شروع قحطی به عنوان سال
مجاعه ،مبدأ محاسبات تاریخی قرار گرفت .به علت گستردگی قحطی در این دوره سوالی که
مطرح میشود این است که این قحطی چه تأثیراتی بر حیات اجتماعی ایرانیان داشته و بر
خلقیات آنان چه تأثیراتی گذاشته است؟ و در این دوره از نظر ویژگیهایی مانند فردگرایی و
قانونگریزی چه تحوالتی در جامعه رخ داده است؟
در این پژوهش از روش فازی کیفی برای تحلیل اسناد مربوط استفاده شد .دادههای کیفی از اسناد
کتابخانهای موجود جمعآوری شده و سپس به روش فازی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
رویکرد فازی حاصل انتقاد از معرفتشناسی دو ارزشی 3است (ساعی )555 :5335 ،و با
اتخاذ نمرات اعضا در فاصله بین  6و  5مجموعه کالسیک (قطعی) را بسط میدهد (راگین و
پنینگ .)253 :5662 ،در منطق فازی به جای حالت دوگانه صدق و کذب« ،درجات صدق» را
در اختیار داریم که به کمک آن میتوان میزان انطباق هر مصداق را با معنا بسنجیم (ساروخانی و
صادقی پور.)23 :5333 ،
مجموعههای فازی با ارزیابی های کمی و کیفی ترکیب میشوند 5 :و  6ارزیابیهای کمی
و به ترتیب کامالً عضو و کامالً غیرعضو؛ و ارزشهای مابین  5و  6عضویت نسبی را
می پذیرند .در این معنا یک مجموعه فازی می تواند به عنوان یک متغیر پیوسته دیده شود که
هدفمندانه برای نشان دادن درجه عضویت در یک مجموعه تعریف شده است (راگین و
پنینگ.)252 :5662 ،
 .5دانشیار جامعهشناسی دانشگاه الزهرا ؛ sh.mehdizadeh@yahoo.com
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول)؛ afsaneh_ghasrmi@yahoo.com
3. Binary
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برای کالیبراسیون دادههای کیفی چند مرحله را طی نمودیم که این مراحل عبارتند از:
مشخص نمودن مفاهیم پژوهش ،تدوین درخت مفهومی ،تعریف ویژگیها و چارچوب
کالیبراسیون ،به کارگیری چارچوب کالیبراسیون برای دادهها و اختصاص نمرات عضویت فازی
به مفاهیم.
دو مفهوم مورد بررسی در این پژوهش فردگرایی و قانونگریزی است .فردگرایی مبتنی بر
این واقعیت است که فرد واحد اصلی واقعیت و معیار نهایی ارزش است .این دیدگاه وجود
جوامع و افرادی را که از زندگی در این جوامع سود میبرند ،انکار نمیکند .اما فردگرایی جامعه
را به عنوان مجموعهای از افراد میبیند و نه چیزی فراتر و واالتر از آنها (استاتا به نقل از وثوقی
و میرزایی .)553-555 :5325 ،در این پژوهش ،فردگرایی با دو مصداق در نظر گرفتن نفع
مادی ،در نظر گرفتن نفع غیرمادی بررسی شد.
«قانونگریزی نوعی جهتگیری نسبت به هنجارهای قانونی است که بر اساس آن فرد عدم
پیروی از این هنجارها را بر پیروی ترجیح میدهد .این جهتگیری حاصل ترجیح کنشگری
است که تحت شرایط خاص محیطی شکل میگیرد» (رضایی .)22 :5322 ،در این پژوهش
قانونگریزی با ارتکاب جرایم بررسی شد.
یکی از مصادیق مفهوم فردگرایی توجه به نفع مادی بود که با شاخص در نظر گرفتن نفع
مادی توسط ثروتمندان سنجیده شد که ( )6122نمره عضویت فازی را به خود اختصاص داد .در
بررسی مصداق توجه به نفع غیرمادی دو شاخص آدمخواری برای حفظ جان خویش و
فرزندخواری برای حفظ جان خویش شناسایی شدند که هر یک به ترتیب ( )6155و ()6153
نمره عضویت فازی را به خود اختصاص دادند.
قحطی باعث ظهور قانونگریزیهایی در قالب جرایمی شد که این جرایم شامل آدمخواری
( ،)6125فرزندخواری ( ،)6156فرزندکشی ( ،)61632احتکار ( ،)6123تقلب ( ،)6125دزدی
( ،)6125راهزنی و غارت ( ،)6125خوردن مردار انسان ( ،)6123فریب همنوع ( ،)61623خوردن
گوشت حرام ( ) 6136شد که در این میان ،احتکار باالترین نمره عضویت فازی ( )6123و فریب
همنوع ،کمترین نمره عضویت فازی ( )6132را به خود اختصاص دادند .همچنین قانونگریزی-
هایی نیز به طور خاص توسط عوامل حکومت صورت گرفت که در قالب مصادیقی چون
همکاری عوامل حکومتی با محتکرین و چشمپوشی شاه بر احتکار محتکران ظاهر شد که هر
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یک به ترتیب ( )6135و ( )61655نمره عضویت فازی را به خود اختصاص دادند ،بنابراین بر
اساس نتایج میتوان گفت که فردگرایی و قانونگریزی در قالب شاخصهای مختلفی ظهور
یافتند که نوع ظهورشان در میان مردم فقیر و ثروتمند متفاوت بوده است .مردمی که دسترسی به
مواد غذایی کمتری داشتند یا دسترسی به مواد غذایی نداشتند ،منافع غیرمادی توجه نشان دادند
و ثروتمندان نیز به منافع مادیشان توجه نمودند .در بحث قانونگریزی نیز جرایم صورت گرفته
مبتنی به دسترسی یا عدم دسترسی به مواد غذایی است .افرادی که دسترسی به مواد غذایی
نداشتند دست به جرایمی مانند فرزندخواری ،آدمخواری ،راهزنی و غارت و غیره زدند و
متأسفانه افراد ثروتمند نیز دست به جرایمی مانند احتکار و تقلب زدند .در واقع اگر چه
فردگرایی و قانونگریزی بین طبقات ثروتمند و فقیر نمود یافت اما در فردگرایی ،شاخص در
نظر گرفتن نفع مادی توسط افراد ثروتمند و در قانونگریزی نیز شاخص احتکار در سطح باالیی
اتفاق افتادند و باالترین نمره عضویت فازی را به خود اختصاص دادند.
واژگان کلیدی :روش فازی ،فردگرایی ،قانونگریزی ،احتکار ،منافع مادی و غیرمادی
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رسانههای جدید و «جامعهناپذیری» جنسی؛
مطالعهای در بین دانشآموزان شهرستان پیرانشهر
سمکو مولودی

5

با گسترش رسانههای جدید و حضور آنها در عرصههای مختلف جامعه ،به تدریج تصور امکان
زندگی ،بدونِ وجود آنها سختتر میگردد .با پسزدنِ رسانههای سنتی همچون تلویزیون،
مطبوعات و سینما ،امروزه رسانه های جدید حتی تبدیل به یکی از رقبای اصلی سایر نهادهای
اجتماعی مانند خانواده شدهاند و بیاساس نیست اگر تعبیر «فوقِ نهاد »5را درباره آنها بکار
گیریم .همین فراگیری موجب شده است تا در سالهای اخیر ،هم از وجه نظریهپردازی و هم از
وجه پژوهشهای اجتماعی ،اقبال مطلوبی به بررسی و شناخت رسانههای جدید از سوی
پژوهشگران صورت گیرد .پرسش بنیادین آن است که نقش این ،به تعبیری ،فوقِ نهاد در
جامعهپذیری امروزی چیست؟ پژوهشگران ایرانی تاکنون درباره نقش رسانههای جدید در
جنبههای مختلف سبک زندگی مطالعات گوناگون و مفیدی انجام دادهاند ولی مثلث نوجوان-
حیات جنسی-رسانههای جدید آن گونه که باید نتوانسته است عنایت کافی و شایسته
پژوهشگران را به خود جلب نماید و دلیل بخشی از آن ،دشواریها و مخاطرات پژوهش در
چنین عرصههایی است .مطالعه حیات جنسی ایرانیان از جمله عرصههایی است که هم متن
اجتماعی و هم قدرت سیاسی نسبت به آن سختگیرند.
آنچه در این مقاله ارائه میشود حاصل مطالعهای است که در قالب پایاننامه کارشناسی ارشد
انجام یافته است و مهمترین هدف آن بررسی جامعهپذیری جنسی 3نوجوانان دبیرستانی و به
طور خاص نقش رسانههای جدید در آن بوده است .در منابع مطالعاتی ،این موضوع بیشتر با
کلماتی همچون «آموزش جنسی »2بررسی شده است که در این زمینه عالوه بر پژوهشگران
اجتماعی که به جامعهشناسی سالمت عالقه دارند ،پزشکان و متخصصان سالمت نیز بخش قابل
توجهی از مطالعات را به خود اختصاص دادهاند .این گروه از مطالعات عمدتاً با تمرکز بر
 .5کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه گیالن؛ karo1394@yahoo.co.uk
2. Super-institution
3. Sexual socialization
4. Sex education
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مفاهیمی همچون «بهنجار»« ،نرمال» و «آموزشهای علمی سکس» مطالعات خود را پیش بردهاند.
ترسیم تصویری از والدین مضطرب ،مدارس ناتوان و درمانده از کنترل دانشآموزان در
خصوص پورنوگرافی و مدیران عصبانی از این وضعیت ،از جمله ویژگیهایی است که در سطر
سطر این مقاالت و کتب میتوان فهمید .نقطه عزیمت منابع معدودی نیز ،فارغ از نگاههای رایج
و شایع آسیبشناسانه ،جامعهپذیری جنسی بوده است .این گروه از منابع تالش کردهاند تا به
درک و شناخت عمیقتری از موضوع نائل شوند .پژوهشهای نوع اخیر رویکرد اجتماعی
غنیتری نیز نسبت به موضوع داشتهاند.
پس از مرور تحقیقات و دیدگاههای ایرانی و غیرایرانی درباره آموزش -و به تعبیر این
نوشتار -جامعهپذیری جنسی و بحث در خصوص یافتههای اصلی این تحقیقات ،این مقاله
یافتههای خود را ارائه خواهد کرد .این یافتهها در چارچوب پژوهشهای کیفی و به طور خاص
از طریق مصاحبه با  52دانشآموز مقطع دبیرستان شهر پیرانشهر که مایل بودند در زمینه حیات
جنسی خود صحبت کنند ،به دست آمد .بدونِ شک تجربه زیسته نویسنده که سالهاست در
دبیرستانهای این شهر مشغول تدریس بوده است و ارتباط و شناخت بدون واسطهای با/از
مطالعه شوندگان دارد در جلب اعتماد آنان برای گفتگو بسیار مؤثر بود .هر چند باید یادآوری
کنیم که تکنیک یافتن مصاحبهشوندگان «گلوله برفی» بود یعنی مصاحبهشونده فعلی منبع یافتن
مصاحبهشونده بعدی به شمار میرفت.
یافتههای این پژوهش مؤید آن است که رسانههای جدید و گروه همساالن ،یکی از منابع
مهم دانشآموزان در کسب اطالعات درباره سکسوآلیته به شمار میرود .به بیان بهتر میتوان
گفت که رسانههای جدید ،فراهمکننده موضوع و مواد الزم برای گفتگو درباره امور جنسی در
بین همساالن به شمار میرود و در این زمینه قسمی از پیوستگی 5وجود دارد .همچنین ،نکته
قابل تأمل آن است که یکی از انگیزههای مطالعهشوندگان جهت ورود به خرده فرهنگ
«دوستدخترگزینی» آشنایی با اندامهای جنسی و در مجموع حیات جنسی دخترانه است .ولی
در همین زمینه نیز شاهد نقش میانجیگری 5رسانههای جدید هستیم به این شکل که دختران از
اندامهای خصوصی عکس گرفته و عمدتاً از طریق شبکههای اجتماعی رایج -بدون تصویر
1. conjunction
2. mediation
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صورت -آن را برای دوست پسرشان ارسال مینمایند .معلمان و خانواده نقش بااهمیتی در بین
منابع ذکرشده ندارند .یکی از اهداف این مطالعه آن بود تا دریابد مطالعهشوندگان در جستجوی
یافتن چه نوع اطالعات جنسی به سراغ رسانههای جدید میروند؟ در این خصوص نیز یافتهها
بیانگر بخشهایی از مسائل جنسی پنهان در بین نوجوانان است به طوری که به ترتیب
خودارضائی ،روش های رساندن دوست دختر به ارگاسم ،مخاطرات رابطه جنسی مقعدی با
دوست دختر و طول اندام جنسی مهمترین موضوعات مطالعهشوندگان بیان شد .5در نهایت
آنکه ،پورنوگرافی ،جستجو در سایت گوگل و مراجعه به یوتیوب سه منبع مهم مطالعهشوندگان
جهت آشنایی با «سکس» بوده است .یکی از یافتههای جنبی این مطالعه آن بود که پس از
مسدودکردن شبکه اجتماعی تلگرام ،آشنایی و دسترسی دانشآموزان به فیلترشکنهای مختلف
افزایش یافت و همین امر زمینه دسترسی آسانتر آنان به پورنوگرافی را بیشتر ساخت.
با تکیه بر یافتهها ،میتوان گفت که نوعی« جامعهناپذیری جنسی» در بین مطالعهشوندگان و
نقش کمرنگ نهادهای اجتماعی در این عرصه هستیم.
واژگان کلیدی :جامعهپذیری جنسی ،رسانههای اجتماعی ،نوجوانان ،جامعهناپذیری جنسی

 .5الزم به ذکر است که جمالت و عبارات محاوره ای مصاحبه شوندگان جهت درج در متنی رسمی تغییر یافتهاند.
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ارزیابی اثرات مؤلفههای اقتصادی بر پایداری اجتماعی مسکن مهر در
شهرهای جدید؛ (نمونه مطالعاتی مسکن مهر شهر جدید پرند)
الهام مومنی ،5لیال قاسمپور

5

شهرهای جدید که از جمله سکونتگاههای نوبنیاد برنامهریزی شده در نظام شهری کشور
محسوب میشوند ،گرچه راه حلی برای توسعه هستند ولی با مشکالتی چون عدم پایداری در
توسعه روبرو گشتهاند که بخش مهمی از این ضعف ،مربوط به عدم توسعه پایداری اجتماعی
است .این توسعهها که با عدم توفیق جمعیتپذیری و یا اسکان طوالنیمدت روبرو هستند به
علت نگاه نادرست مدیران و کارشناسان شهری به امر توسعه ،دارای ضعف بنیادی در برنامه-
ریزی میباشند و مشکالت اقتصادی و اجتماعی متعدد گریبانگیر این مناطق میباشد ،از این رو
به عنوان سکونتگاههای موقت یا اجباری مورد استفاده ساکنین قرار میگیرند .با تلفیق طرح
گسترده مسکن مهر این سکونتگاهها با بارگذاری نامتعارفی روبرو شدهاند که اثرات اجتماعی آن
به مراتب افزایش یافته است.
برای دستیابی به استانداردهای مطلوب زندگی و رفاه اجتماعی این شهرها ،بررسی اثرات
اقتصادی بر پایداری اجتماعی مسکن مهر الزامی است و طبق نظر صاحبنظران پیشنهاد می-
گردد که از مهمترین الگوهای توسعه پایداری اجتماعی با حصول به سرمایه اجتماع محلی
استفاده گردد که هم سرمایهها و فرصتهای صرفشده و موجود در آنها از بین نرود و هم
تبعات منفی نارساییها و کیفیت پایین روابط انسانی این سکونتگاهها در نظام شهری تسری نیابد
و شرایط محیطی به گونهایی سازماندهی گردد که تمام گروههای اجتماعی و فرهنگی مختلف
جامعه به طور هماهنگ رشد کنند و همزمان از طریق بهبود کیفیت زندگی برای تمام بخشها و
گروههای جامعه ،انسجام اجتماعی را تقویت کنند .طبق تئوریهای حوزه پایداری اجتماعی و
نظر اندیشمندان این حوزه و تجربه کشورهای صاحب سبک در پایداری اجتماعی و همچنین
پژوهش های مرتبط به عمل آمده برای نیل به انسجام اجتماعی ،توانمندسازی محیط شهری در

 . 5ک ارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی تهران؛ elham.momeni.25@gmail.com
 . 5دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران؛ llghasempour@gmail.com
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ایجاد عدالت و برابری و همچنین تقویت شبکههای اجتماعی توصیه میگردد .عدالت اجتماعی
و برابری خود از مؤلفههای وابسته به اقتصاد و نگرش برنامهریزی اقتصادی شهر میباشد.
سوالهایی چون ،چگونه یک طرح مسکونی که در جهت افزایش عدالت سکنیگزینی است،
خود می تواند ناقض عدالت اجتماعی شود؟ آیا رابطه معناداری میان معضالت توسعه اقتصادی
شهرهای جدید که با طرح مسکن مهر افزون شده است با عدم پایداری اجتماعی این شهرها
وجود دارد؟ و چه راهکاری میتواند شرایط را بهبود بخشد؟ باعث گردید این تیم پژوهشی
اقدام به تهیه مطالعات حاضر کند.
از این رو هدف این پژوهش ،شناسایی مشکالت متأثر از اقتصاد بر روند توسعه پایدار
اجتماعی شهر جدید پرند و ارائه راهکارهایی برای استفاده از ظرفیتهای پنهان این شهر در
جهت ارتقای پایداری اجتماعی مسکن مهر با تکیه بر بستر اقتصادی منطقه میباشد .نمونه
مطالعاتی بر این مبنا انتخاب شد که این محدوده ،بزرگترین سایت اجرای مسکن مهر کشور در
یک شهر جدید میباشد و جمعیت وسیعی را به طرح برنامهریزی شده قبلی به یکباره و دریک
دوره زمانی کوتاه اضافه کرده و بر روی منطقه خود ،تأثیرات اساسی داشته است.
روش کار این پژوهش بعد از مطالعات نظری از آمیختهپژوهی ،مهمترین مؤلفههای مطروحه
توسط نظریهپردازان حوزه اجتماعی و اقتصادی آغاز گردید و با استفاده از سلسلهمراتبی کردن
مؤلفههای اجتماعی در یک جدول که به عنوان جدول رواییسازی پرسشنامه استفاده گردید و با
روش تحلیل عاملی ،مهمترین فاکتورهای پایداری اجتماعی که شامل شبکههای اجتماعی،
انسجام ،امنیت و مشارکت اجتماعی میباشد ،شناسایی گردید .در ادامه با آزمون همبستگی
پیرسون به بررسی ارتباط این فاکتورها با شاخصهای مختلف اقتصادی همچون هزینه پرداختی
برای خدمات و حمل و نقل پرداخته شد ،نتیجه حاکی از ارتباط و همبستگی میان شاخصهای
پایداری اجتماعی و توسعه اقتصادی میباشد.
بررسی  52شاخص ارزیابی وضعیت اجتماعی از طریق پرسشنامه و بررسی پنج آیتم مهم
اقتصادی نسبت به آن ،مهمترین معضل پایداری اجتماعی با وجود روند شکلگیری شبکههای
اجتماعی در میان ساکنان را نشان میدهد و با عدم عدالت توزیعی در محدوده مطالعاتی روبرو
هستیم که در پی بارگذاری جمعیتی به یکباره طی اقدام مسکن مهر آنهم با وسعت سایتهای
اجرایی در سطح این شهر ،موجب عدم تعادل فضایی و فیزیکی و عدم برابری اقتصادی و
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پراکنش کاربریها و خدمات شهری به وجود آمده است که سبب یأس در اجتماع محلی ساکن
و تشویق به ترک محل و یا نارضایتی از سکونت میشود .با توجه به نتایج تحقیق ،ارتقای
پایداری اجتماعی ،نیازمند ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی همچون
هزینه صرف شده حمل و نقل و مالکیت ساختمان است ،از این رو نهادهای سیاسی ،ضمن
توزیع مناسب خدمات و تسهیالت حمل و نقلی ،باید توزیع عادالنه درآمدی شهروندان را برای
بهرهگیری از خدمات شهری و توانمندسازی تسهیل نمایند .عالوه بر این ،با توجه به همبستگی
میان مالکیت ومؤلفههای مشارکت ،اعتماد و انسجام اجتماعی ،تغییر حقوق دارایی به منظور
ایجاد احساس امنیت مالکیتی برای افزایش مشارکت شهروندان در طرح و برنامههای ارتقای
کیفیت زندگی الزم است.
واژگان کلیدی :توسعه اقتصادی ،پایداری اجتماعی ،شهرهای جدید ،مسکن مهر
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اسالم اجتماعی و مسأله عدالت :روایت زنانه
مطالعه موردی موسسه احیاء و موسسات امام صدر
سمیه مومنی

5

تصویر هژمونیک سیاست در اسالم معاصر ،اغلب مانع از توجه به الگوهای اجتماعی اسالم شده
است .با این حال ،رشد و گسترش فعالیتهای جمعی که به پروندههای اجتماعی و مسائل
دیگری جز مسائل مستقیم سیاسی ،چون فقر ،اعتیاد ،مسائل محیط زیست ،آموزش یا توانمند-
سازی زنان و  ...میپرداختند ،باعث شد که الگوهای اجتماعی فعالیت در کشورهای اسالمی
مورد توجه قرار گیرد و اصطالح «اسالم اجتماعی» در تحقیقات و پژوهشها در زمینه کشورهای
اسالمی به تدریج مطرح گردد.
سابقه طرح این مفهوم در ایران به مهندس بازرگان برمیگردد که برای اولینبار از عنوان
«مسلمان اجتماعی» استفاده نمود (بازرگان )5355 ،و بر اساس آن بسیاری از فعالیتهای
اجتماعی خود را پایهگذاری کرد .عالوه بر بازرگان میتوان از آیت اهلل طالقانی و امام موسی
صدر به عنوان دیگر نمایندگان آن نام برد (شریعتی 5333 ،و  .)5332هیچیک از این افراد از
عنوان اسالم اجتماعی استفاده نکردند اما می توان این مفهوم را برای توصیف فعالیتهای آنان
بکار برد.
پس از جنگ ایران و عراق و از اوایل دهه هفتاد شمسی شاهد گسترش فعالیتهای
اجتماعی و تأسیس موسسات مختلف در سطح اجتماعی وسیع هستیم .سازمانهایی که در کنار
موسسات خیریهای و حمایتیِ دارای سابقه کهن ،وارد فعالیتهای توانمندسازی شدند،
توانمندسازی در حیطههای مختلف آموزشی ،فقرزدایی ،بهداشتی و  ...به عنوان نمونه میتوان
به موسسه رعد (اوایل دهه  ،)5336موسسه پیوند گل نرگس ( ،)5332موسسه محک (،)5356
انجمن حمایت و یاری آسیبدیدگان اجتماعی (احیاء) ( )5352اشاره نمود.
تأسیس این موسسات از یک سو همزمان با روی کارآمدن دولت سازندگی در اواخر دهه
 36و اوایل دهه  56شمسی و مطرحشدن بحثهایی در زمینه سیاستگذاریهای ملی همچون
 . 5دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران؛ somayehmomeni@ut.ac.ir
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رفاه و بیمه اجتماعی بود و از سوی دیگر ،با گفتمان جهانی در ارتباط با حمایت دولتها از
 Ngoها و لزوم فعالیتهای آنها در توسعه کشورها مرتبط بود.
موسسات بوجودآمده ،اقدامات خود را نه در قالب سیاسی (همچون احزاب و تشکالت
سیاسی) یا فرهنگی (همچون کانون پرورش فکری یا موسسات فرهنگی) که دو صورت متداول
فعالیتهای جمعی در ایران بود ،بلکه در قالب فعالیتهای اجتماعی ،صورتبندی میکردند که
شکل جدیدی از فعالیتهای جمعی بود و جز در اشکال سنتی حمایتی و خیریهای در جامعه ما
سابقه نداشت.
یکی از این موسسات ،موسسه احیا (انجمن حمایت و یاری آسیبدیدگان اجتماعی) است
که نقش فاطمه فرهنگخواه در تأسیس و مدیریت آن ،اساسی است .موسسهای که در سال
 5352تأسیس گردید و در زمینههای حمایتی ،بهداشتی ،آموزشی و حقوقی برای توانمندسازی
اقشار آسیبپذیر ،مشغول به فعالیت است.
این نوع فعالیتها در کشور لبنان ،نزدیک به نیمقرن سابقه دارد ،به طوریکه میتوان گفت
پس از استقرار امام موسی صدر در سال  5332نوع جدیدی از فعالیتهای اجتماعی آغاز گردید
که نقش رباب صدر در آنها از ابتدا برجسته بوده است .وی در سال  5325و در کنار امام موسی
صدر ،شاخه زنان جمعیت احسان و نیکوکاری را به وجود آورد و سپس مدیریت بیت الفتاه
(خانه دختران) را به عهده گرفت .رباب صدر پس از امام موسی صدر ،موسسههای مختلفی در
زمینه آموزشی ،اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی در چارچوب موسسات امام صدر تأسیس کرد.
هدف این مقاله ،پرداختن به اسالم اجتماعی و مسأله عدالت از خالل مطالعه موسسه احیا و
موسسات امام موسی صدر است.
در دهههای اخیر به واسطه جهانیشدن و نظم نوین سرمایهداری ،مسائل جدید اجتماعی
همچون تعمیق نابرابریهای اجتماعی ،افزایش فقر و حاشیهنشینی ظهور کردهاند که اهمیت
جامعه و همبستگی اجتماعی را دو چندان کرده به طوری که امر اجتماعی در کنار امر سیاسی و
امر اقتصادی هویت مستقلی پیدا کرده است ،عناوین آثار به وجود آمده در حوزه علوم اجتماعی
در سالهای گذشته همچون «ابداع امر اجتماعی»« ،انقالب اجتماعی»« ،جامعه علیه دولت» و ...
گواه این مسأله است.
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هرچند تفکیک امر اجتماعی از امر سیاسی و امر اقتصادی کاری دشوار و در مواقعی
امکانناپذیر است اما پیامدهای چند دهه گذشته ،نشانگر غفلت از امر اجتماعی و در سایه
قرارگرفتن آن توسط سیاست و اقتصاد بوده است .نظریههایی چون «جامعه علیه دولت» پیر
کالسترز« ،5دولت در جامعه» جوئل میگدال 5و نظریه «حک شدگی» کارل پوالنی 3نیز در چنین
زمینهای مطرح شدهاند.
اسالم اجتماعی در ربط مستقیم با مفاهیمی چون امر اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و جامعه
است ،بنابراین اگر زمان کنونی زمان پرداختن به مسائلی چون جامعه ،امر اجتماعی و همبستگی
است ،در کشورهای اسالمی نمی توان به این مسائل بدون اندیشیدن به اسالم اجتماعی پاسخ
گفت .اگر در سطح جهانی از امر اجتماعی سخن گفته میشود ،به دلیل جایگاه دین در
کشورهای اسالمی و ایران ،اسالم اجتماعی اهمیت پیدا میکند.
روش تحقیق این پژوهش ،کیفی و ابزار گردآوری دادهها بصورت مطالعه موردی موسسات
مورد نظر و همچنین مصاحبههای باز با زنان نهادساز بوده و تحلیل دادهها نیز از طریق تحلیل
محتوا صورت گرفته است.
در پایان این نتیجه بدست آمده است که جریانات بوجود آمده و رو به گسترش فعالیتهای
اجتماعی را میتوان به عنوان مصادیق اسالم اجتماعی در نظر گرفت که نقش زنان در آن در
مقایسه با اسالم سیاسی ،بسیار پررنگتر است .بعبارت دیگر ،میتوان گفت که الگوهای
اجتماعی در اسالم ،در حال تکثیر هستند ،الگوهایی که زنان در پی رسیدن به عدالت در
زمینههایی چون آموزش ،توانمندسازی ،جنسیت ،اقتصاد و  ...نقش مهمی ایفا میکنند.
واژگان کلیدی :اسالم اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،زنان ،موسسه احیا ،موسسات امام موسی
صدر

1 . Pierre Clastres
2 . Joel Migdal
3 . Karl Polany
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تبیین ارتباط نابرابری جنسیتی نهادینه شده در فرد بر طالق؛
مقایسه زنان مطلقه و غیر مطلقه دارای طالق عاطفی شهر بندر عباس
محبوبه مهرابی ،5نوروز هاشم زهی ،5مهناز رونقی نوتاش
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گذر جوامع از سنتی به مدرن ،همواره با تحوالت فرهنگی و اجتماعی وسیع و تأثیرپذیری نهاد
خانواده از این تحوالت همراه است (اعظم آزاده)3: 5332 ،؛ امروزه با تغییر ارزشهای
خانوادگی ،بسیاری از زنان تأکید دارند که نباید بدون چارچوب بندی دقیق مرزهای تمایز گذار،
به عرصه زندگی مشترک گام بگذارند؛ زیرا معتقدند ،استقالل اقتصادی و قدرت دستیابی به
خودکفایی در تأمین معاش ،سبب ساز استقالل فکری و مشی ناوابسته در عرصه زندگی شده و
در نتیجه ،داشتن این نوع استقالل برای بسیاری از زنان ،تبدیل به ارزش و یا حتی هدف شده
است .بنابراین با ورود زنان به اجتماع و مشارکت در تصمیم گیریهای مختلف و اقتصاد
خانواده ،الگوهای سنتی روابط بین دو جنس در خانواده تحتتأثیر قرار گرفت (حسینیان و
کرمی .)235 :5335 ،مجموع تحوالت و دگرگونیهای ناشی از فرایند مدرنیته ،به مرور زمان بر
تمامی ابعاد و زوایای ساختی  -کارکردی خانواده و به ویژه بر سرمایه اجتماعی آن تأثیر گذاشته
است که بیتردید از هم پاشیدگی نهاد خانواده و مسأله طالق از جمله آن میباشد (اسحاقی،
 ،)32 :5335افزایش تأمل برانگیز آمار طالق میتواند ،گویای این واقعیت باشد .بر اساس آخرین
اطالعات موجود از طریق دادههای سازمان ثبتاحوال کشور در  3ماهه سال  253 ،5332هزار و
 33واقعه ازدواج و  535هزار  352واقعه طالق به ثبت رسیده است (سازمان ثبت احوال کشور،
 .)5332سازمان ثبت احوال هرمزگان نیز ،تعداد طالقهای ثبت شده در  3ماه اول سال  5332را
 5333مورد گزارش نمود که افزایش قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته داشته است
 .5عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی؛
jame_mehrabi@yahoo.com

 .5دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شرق (نویسنده مسئول)؛
no_hashemzehi@yahoo.com

 .3عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی تهران؛
ronagh_m@yahoo.com
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(سازمان ثبت احوال هرمزگان )5332 ،و در تأیید آن ،سازمان ثبت احوال کشور اعالم کرد که در
سال گذشته  3/5درصد از طالقها فقط در دو استان بوشهر و هرمزگان ثبت شده است (سالنامه
آماری کل کشور .)25 :5335 ،عالوه بر طالق قانونی ،طالق عاطفی نیز یکی از مراحل نیل به
سویِ طالق قانونی است و تهدیدی جدی برای زندگی زناشویی است که ثبات و کیفیت ازدواج
را به چالش میکشد (گلدنبرگ.)355 :5325 ،
دامنه اضمحالل نهاد خانواده و مسأله طالق میتواند به گسترش آسیبهای اجتماعی دیگر
نیز منجر شود ،بنابراین تحقیق در باب طالق میتواند با تعمیق شناخت پدیده مورد بحث ،زمینه
شناخت علمی و گسترده آن را فراهم کند (صدراالشرفی .)52 :5335 ،پژوهش حاضر ،با هدف
تبیین ارتباط نوع نابرابری جنسیتی نهادینه شده در فرد با نوع طالق ،بین  552زن مطلقه و 555
زن غیرمطلقه دارای طالق عاطفی بندرعباس و به روش پیمایشی انجام شد .این پژوهش از
نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم و تصادفی ساده جهت زنان غیرمطلقه و نمونه
گیری زنجیرهای جهت زنان مطلقه بهره گرفت .دادههای پرسشنامه با مصاحبه جمع آوری و
روایی صوری از طریق مرور ادبیات و قضاوت خبرگان و روایی سازهای با آلفای کرونباخ تأیید
شد .همچنین برای تحلیل ،از نرم افزار  spssاستفاده گردید.
نتایج بدست آمده از یافتههای توصیفی نشان داد 26/2 ،درصد از زنان ،دارای طالق عاطفی
زیاد و  23/2درصد از آنها ،دارای طالق عاطفی متوسط هستند؛ نتایج حاصل از آماره توصیفی
حاکی از آن است که  33درصد از زنان مطلقه ،دارای دیدگاه سنتی و  23درصد از آنها دارای
دیدگاه مدرن در نابرابری جنسیتی در جامعه هستند .همچنین دیدگاه  35درصد از زنان دارای
طالق عاطفی به نابرابریهای جنسیتی در جامعه ،سنتی و دیدگاه  22درصد از آنها ،مدرن می-
باشد .همچنین نتایج به دست آمده از آزمون کای اسکوئر ،نشان داد بین نوع دیدگاه زنان در
نابرابری جنسیتی ( )55/253با نوع طالق ،با اطمینان  6/33درصد و در سطح خطای کوچکتر از
 6/65رابطه معناداری وجود دارد و شدت رابطه آنها 6/535 ،میباشد .باتوجه به نتایج آزمون یو-
من -وایتنی ،افراد دارای طالق عاطفی ،از دیدگاه سنتیتری نسبت به زنان دارای طالق قانونی
برخوردارند.
بطور کلی ،گسترش دیدگاههای برابری خواهانه جنسیتی در جهان ،موجب حضور زنان در
عرصههای عمومی ،بدون زیرساختهای الزم بود ،بنابراین در نظامهای مرد ـ پدرساالر ،مسأله
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ساز شد و موجبات ستیز مردان و زنان را فراهم آورد .بنابراین ،پایداری نهاد خانواده نیز از
نابرابری های جنسیتی موجود در جامعه متأثر شد؛ چراکه نگرش و آگاهی زنان ،در رابطه با
حقوق برابر جنسیتی با در اختیار داشتن فرصت تحصیل و افزایش مشارکت سیاسی و اقتصادی،
تحت تأثیر قرار گرفت و بسیاری از آنها ارزشهای جنسیتی برابری خواهانه را در خود درونی
کرده و وارد زندگی مشترک شدند .همچنین برخی از اعضای جامعه که مدل زن خانهدار ،کدبانو
و مطیع و مرد نانآور و مسلط را پذیرفته بودند ،دچار تشکیک شده و درصدد بهبود جایگاه
خود در اجتماع و خانواده ،برآمدند .در ایران امروز ،عملکرد متفاوت و گاهاً ناهماهنگ عوامل
جامعه پذیری (خانواده ،همساالن ،مدرسه و رسانه) ،منجر به بروز اختالل و یا تغییراتی در روند
جامعهپذیری اعضاء شده است که حداقل ،دو نوع جامعهپذیری جنسیتی سنتی و مدرن در آن
قابل تشخیص میباشد؛ نوع جامعهپذیری فرد بر کنشهای وی تأثیر غیرقابل انکاری دارد .به
عبارت دیگر ،نوع کنش فرد در مواجهه با مسائل مختلف ،بسته به نوع جامعهپذیری وی متفاوت
است .این پژوهش جهت افزایش پایداری خانواده پیشنهاد میدهد ،عدالت جنسیتی در همه
عرصههای جامعه ،نهادینه شود تا جامعه نیز بهترین بهره را از ظرفیت نیروهای اجتماعی ببرد.
واژگان کلیدی :نابرابریها جنسیتی سنتی ،نابرابریهای جنسیتی مدرن ،طالق قانونی ،طالق
عاطفی ،بندرعباس
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بررسی جامعهشناختیِ اشکال تغییرات اجتماعی در مناسک سوگواریهای
عاشورا
جمشید میرزایی

5

سوگواریها و عزاداریهای عاشورا را میتوان از زوایای مختلـف نگریسـت و مـورد بررسـی و
مطالعه قرار داد .در پژوهش حاضر سعی بر این بوده که این پدیده از منظر «جامعهشناسی دیـن»
بررسی شود .در بررسی جامعهشناختیِ دین ،مناسک جایگاه ویژهای دارند .مناسک همواره نقـش
مهمی را در طول تاریخ ادیان و جوامع مختلف بشری از جملـه جامعـه ایـران و مـذهب شـیعه
داشتهاند .در ارتباط با پژوهش حاضر میتوان گفت که نفس برگزاری این سوگواریهـا و اقامـه
عزا ،متضمن و در برگیرنده اعمال و تشریفات و شعائر منظمـی هسـتند کـه در آن گروهـایی از
عزاداران گردهم میآیند و به عزاداری میپردازند .برخی پژوهشگران از عاشورا به عنـوان«فصـل
اساسی تاریخ شیعیگری» و «آشکارشدن هیجان پنهان مذهبی مشرقزمین» یاد کردهاند .با توجـه
به اهمیت و جایگاه مناسک عزاداریهای عاشورا در جامعه ایران ،در ایـن پـژوهش بـه بررسـی
تغییرات مناسکی پرداخته میشود .سخن اینجاسـت کـه در نـیمقـرن اخیـر ،فرهنـگ و مناسـک
عزاداری و سوگواری امام سوم شیعیان و دیگر شهدای کـربال دارای تغییـرات محسوسـی شـده
است .به نظر میرسد که جنس ،دامنه ،شتاب و آهنـگ ایـن تغییـرات در سـالیان اخیـر ،شـدت
بیشتری به خود گرفته است .در این مدت ،تغییرات متعددی در فرهنگ و مناسک عاشـورا ،اعـم
از سبک عزاداریها ،نوحهخوانیها و  ...پدید آمده است .با توجه به اهمیـت و جایگـاه مناسـک
سوگواریهای عاشورا در جامعه ایران ،در این مقاله به بررسـی تغییـرات اجتمـاعی در مناسـک
سوگواری های عاشورا پرداخته میشود .با عنایت به مباحث صورتگرفتـه مـیتـوان گفـت کـه
مسأله اصلی پژوهش حاضر این اسـت :مهـمتـرین تغییـرات اجتمـاعی پدیـدآمـده در مناسـک
سوگواریهای عاشورا ،علل و عوامل این تغییرات و نیز پیامدهای آن چیست؟
پ ژوهش حاضر به لحاظ ماهیت تحقیق از نـوع کیفـی و بـه لحـاظ هـدف ،جـزء تحقیقـات
کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش از ترکیبی از روشهای مطالعات میدانی ،تحلیـل کیفـی
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،گرایش بررسی مسائل اجتماعی ،دانشگاه تهران ؛ jamshid.mirzaei@ut.ac.ir
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محتوا و بررسی اسناد استفاده شده است« .در مطالعات میدانی ،نقش محقق حائز اهمیت اساسی
است ،چه این موقعیت مم تاز (یعنـی دیـدگاه و تمرکـز خـاص) محقـق اسـت کـه تعیـینکننـده
مشاهدات و توصیف آن است .محقق برای شناخت واحد اجتماعی مورد نظر به مشـاهده عمیـق
و طوالنی و کنش متقابل در آن محیط میپردازد».
در مورد تکنیکهای گردآوری دادههای تحقیق ،بـا توجـه بـه اینکـه «روشهـای گـردآوری
اطالعات در میدان متعددند ،منتهی محور آنها عموماً مشاهدات محقق است» ،به همین منظـور و
با توجه به ترکیبیبودن روش تحقیق ،از فنون و تکنیکهای متعددی جهت گـردآوری اطالعـات
مورد نیاز تحقیق استفاده شده است .این فنون عبارتند از:
الف :مشاهده مشارکتی (حضور مکرر و متعدد پژوهشگر در مجامع و هیئات مذهبی اسـتان
تهران) ،در بخش مشاهده مشارکتی ،محقق نخست ،دست به مشاهده توصیفی به منزله آشنایی با
میدان تحقیق و تشریح کلی آن زده است .بعد از این مشاهده متمرکز میدان را بـرای تمرکـز هـر
چه بیشتر بر پرسشهای تحقیق شروع و در پایان مشاهده گزینشی 5برای رسـیدگی بـه مسـأله و
اهداف پژوهش پیریزی شده اسـت .هـدف نهـایی در انتخـاب روشهـای انتخـابی ،پاسـخ بـه
سؤاالت تحقیق با در نظرگرفتن محدودیتهای روشی و میدانی میباشد:
ب :مصاحبه نیمه ساختیافته با پانزده نفـر از کارشناسـان و صـاحبنظـران کـه شـش نفـر
متخصص در رشته جامعه شناسـی ،دو نفـر در الهیـات و معـارف اسـالمی ،سـه نفـر ارتباطـات
اجتماعی ،چهار نفر تاریخ اسالم و ایران دوره اسالمی بودهاند .همچنین هر پـانزده نفـر ،مـدرس
دانشگاه بوده و در حوزه تخصصی خود ،دارای مطالعات و پژوهشهای متعددی هستند.
ج :تحلیل محتوای اسناد (کتب ،مقاالت ،فایل صوتی سخنرانیها)
د :سنجشهای غیرمخل یا غیرمزاحم (بررسی تبلیغات محیطی هیئتهای مـذهبی ،ویـدئوها،
مقاالت ،فیلمها ،فایل صوتی سخنرانیها ،تصاویر و  )...که در خالل تحقیق و در جـای خـود از
آنها استفاده شده است.
واحد تحلیل :معموالً صاحبنظران از چهار گونه واحد تحلیـل نـام مـیبرنـد :فـرد ،گـروه،
سازمان و فراوردههای اجتماعی .در پژوهش حاضر واحد تحلیل ،به تناوب هم ،گروه (هیئـتهـا

1. Selective Observation
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و دستهجات عزاداری) و هم محصوالت و فراوردههای اجتماعی (بازنمایی کننـدههـایِ مناسـک
سوگواری در قالب تصاویر ،مقاالت ،فیلمها ،سخنرانیها ،عکسها ،ویدئوها و )...بوده است.
در انتخاب اسنادِ فراوردههای اجتماعی و نیز در انتخاب کارشناسان و هیئتهای مذهبی از
نوع روش نمونهگیری تعمدی و قضاوتی استفاده شده است.
یافتههای تحقیق را در سه محور زیر میتوان ارائه داد:
الف :اشکال تغییرات اجتماعی در مناسک سوگواریهای عاشورا :طبق یافتههـای پـژوهش،
مهم ترین تغییرات اجتماعی که امروزه در مناسک عزاداریها و سوگواریهای عاشورا پدید آمده
و آن را متأثر ساخته است عبارتند از -5 :رواج عناصر اسطورهگرایانه در مناسک سوگواریها -5
کارناوالیشدن عاشورا  .3قرائت و روایت سلطنتی از قهرمانـان عاشـورا و کـربال و  -2اسـتفاده
سیاسی و جناحی از منابر و تریبونهای عاشورا.
ب :علل و عوامل زمینهای پیدایش تغییرات :یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که علل
و عوامل زمینهای و متغیرهای مختلفی که در طول زمـان ،منجـر بـه پیـدایش تغییـرات مناسـکی
چهارگانه فوق شدهاند ،عبارتند از -5 :کمرنگ شدن نقـش نواندیشـان و روشـنفکران دینـی -5
مصلحتاندیشی برخی علما و وُعاظ  -3کاستی در برنامههای صدا و سیما و در مقابـل ،پررنـگ
شدن فضای مجازی و رسانههای اجتماعی  -2پیدایش قشری از مداحان عامهپسند و شکلگرا و
 -2حضور و مداخله حکومت و نهادهای وابسته به آن در امر سوگواریهای عاشورا.
ج :پیامدها و تبعات تغییرات بیانشده :عمده این پیامدها عبارتند از -5 :ایجاد تصویری خشن،
خشونتطلب و خرافهگرا از عاشورا و شعائر مذهبی شیعیان  -5دگردیسی و قلب ماهیت قیام امـام
حسین(ع) و تغییر ماهُوی سبک سوگواریهایعاشورا و  .3جابجایی و غلبه حاشیه بر متن.
واژگان کلیدی :فرهنگ عاشورا ،جامعهشناسی ،مناسک ،سوگواری ،تغییرات اجتماعی
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رویکردی انتقادی به حضور مناسبات بازاری در حوزه آموزش و پرورش
جمشید میرزایی

5

نوشتار حاضر به بررسی نمودها و پیامدهای مناسبات اقتصاد بازاری بر حوزه آموزش و پـرورش و
در سه دهه اخیر (مشخصاً بازه زمانی  )5332-5333میپردازد .گرچه اصـل سـیام قـانون اساسـی
ایران الزام دارد که دولت ،موظف به فراهمسازی وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملـت
تا پایان دوره متوسطه است و نیز گسترش رایگان وسایل تحصیالت عالی تـا سـر حـد خودکفـایی
کشور است .همچنین بند  3از اصل سوم قانون اساسی آموزش و پرورش و تربیـت بـدنی رایگـان
برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را وظیفه دولت میدانـد و نیـز بنـد  5از
اصل چهل سوم قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی :مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمـان،
آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه صراحت دارد اما بـا تصـویب و
اجرای برنامههای اقتصادی اجتماعی دارای رگههـای قـوی نئولیبرالیسـتی در بـازه زمـانی مـذکور،
حوزههای ظریفتر و نرمافزاریتری نظیـر آمـوزش و پـرورش عمـومی و مـدارس کـه در قـانون
اساسی (مثالً اصول  23 ،36 ،3و  )...به عهده دولت گذاشته شدهاند ،بـه شـدت آمـاج تهـاجم ایـن
برنامهها و سیاستها قرار گرفتند .عصاره این سیاستها تأکیـد بـر کـاهش نقـش دولـت و عقـب
نشینیِ اقتصادی دولت از حوزههای اجتماعی (در اینجا عرصههای آموزشی و پرورشی و تربیتی) و
میداندادن به بخش خصوصی وحاکمیت مناسـبات بـازاری و منطـق بـازار بـر سیسـتم آمـوزش و
پرورش بوده است .در این نوشتار مدعی هستیم که با توجه به رویکرد سیاسـتهـای اقتصـادی بـا
ماهیت نئولیبرالی در بازه زمانی مذکور ،از یک سو با سیر و رونـدی شـتابنده و روز افـزون شـاهد
برنامههای تجاریسازی در عرصه آموزش عمومی و از دیگر سو ،شاهد گریز از مسئولیتپذیری و
عقبنشینیِ اقتصادی و مستمر و مُصرانه دولت از حوزه آموزش عمـومی هسـتیم ،بنـابراین مسـأله
اصلی ما در این نوشتار این است که مهمترین نمودها و پیامدهای اجرای برنامـههـای اقتصـادی بـا

رویکرد نئولیبرال در حوزه آموزش و پرورش کشور کدامند؟
در این پژوهش ،چهار پرسش مطرح کردهایم:
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،گرایش بررسی مسائل اجتماعی ،دانشگاه تهران؛ jamshid.mirzaei@ut.ac.ir
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 .5آیا میتوان مدعی اجرای سیاستها و مناسبات اقتصاد بازاری در بخـش آمـوزش و پـرورش
کشور بود؟
 .5مهمترین نمودهای تحقق سیاستهای اقتصاد بـازاری در حـوزه آمـوزش و پـرورش کشـور
کدامند؟
 .3مهمترین پیامدهای اجرای سیاستهای اقتصاد اقتصاد بازاری در بخش تعلیم و تربیت رسمی
کشور کدامند؟
 -2برای برونرفت از وضعیت موجود ،چه راهکار و راهحلهایی میتوان ارائه داد؟
برای پاسخگویی به این پرسشها در این پژوهش از روش انتقادی بهره گرفته شده است .این
روش ،مبتنی بر نظریه اعضای مکتب انتقادی است که توسط متفکران انتقادی برای تحلیل اثرات
ایدئولوژیها بر تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار مـیگیـرد .روش انتقـادی در فلسـفه تعلـیم و
تربیت شامل مراحل کشف تضادها و تناقضهای موقعیـت ،مشـخصکـردن علـتهـا و عوامـل
پنهان ،نقد ایدئولوژیها و رهاییبخشی میباشد .همچنین برای تکمیـل روش تحقیـق از مطالعـه
اکتشافی (مبنی بر تجارب و سـوابق حرفـهای پژوهشـگر در حـوزه آمـوزش و پـرورش) و نیـز
بررسی برنامهها ،اسناد و قوانین ،مصوبات ،آمار و اطالعات سازمان برنامـه بودجـه ،مرکـز آمـار
ایران و  ...و مصاحبه با برخی از صاحبنظران و کارشناسان نیز استفاده شده است.
در دو بخش نمودها و پیامدها ،یافتههای پژوهش بیان شده است .الف :مهمتـرین نمودهـای
اجرای سیاستهای اقتصادی با رویکرد نئولیبرال در حـوزه آمـوزش و پـرورش کشـور در بـازه
زمانی مذکور عبارتند از :سهم اندک بودجه آموزش و پـرورش از بودجـه دولـت ،کـاالییشـدن
آمــوزش ،افــزایش خصوصــیســازی آمــوزش (مــدارس غیردولتــی) ،کــاهش و تعلیــق «ســرانه
کمکآموزشی» دانشآموزان ،مازادسازی و تجاریسـازی بناهـا و فضـاهای آموزشـی ،موقعیـت
نامساعد آموزشدهندگان در نهضـت سـوادآموزی ،حـذف طـرح مـأمور بـه تحصـیل معلمـان،
ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک بار ،طرح معلمِ تمام وقت و معلمان به عنـوان ابـژه
تجاریسازی.
ب :ضمن اینکه از مهمترین پیامدهای این سیاسـتهـا مـیتـوان بـه تشـدید نـابرابریهـای
اجتماعی ،نـاتوانی فرودسـتان در ورود بـه دانشـگاههـا و مشـاغل معتبـر ،بیـرون رفـتن اولیـا و
دانشآموزان معترض و حساس و تمدیدشدن وضع موجود،کالسهای پرجمعیت و با تراکم باال،
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کاهش دستمزدهای اجتماعی،گسترش فرهنگ و ادبیات و نقشهای بـازاری در نظـام آموزشـی،
شکلگیری و تقویت بازار جانبی (مؤسسات کنکور و کمکآموزشی) ،کاهش انگیـزه و رضـایت
شغلی فرهنگیان و  ...اشاره کرد .با استناد به این نمودها و پیامدها پر بیراه نخواهد بود که بگوییم
ما شاهد گذار از « نظام و گفتمان تعلیم و تعلّم عبادت است» به «نظام و گفتمـان تعلـیم و تعلّـم
تجارت است» ،هستیم.
در پایان باید بگوییم که اگر به دنبال برابری اجتماعی و توسعه عادالنـه هسـتیم ،اصـالحات
ساختاری در آموزش و پرورش باید صورت گیرد اما این اصالحات به تنهایی کافی نیست بلکـه
مهم تر از آن و همسو با آن ،نیازمنـد اصـالحات سـاختاری در نظـام اجتمـاعی ،توزیـع عادالنـه
درآمدها ،تجدیدنظر اساسی در اقتصاد سیاسی کشور و از همه مهمتر باز گشت بـه اصـل سـیام
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی هستیم.
واژگان کلیدی :آموزش و پرورش ،اصل سـیام قـانون اساسـی ،اقتصـاد بـازاری ،نئولیبرالیسـم،
کاالییشدن آموزش ،تجاریسازی آموزش ،نابرابریهای اجتماعی ،خصوصیسازی
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تحلیل جامعهشناختی آموزههای زیستمحیطی در کتب درسی مطالعات
اجتماعی
جمشید میرزایی ،5فاطمه خزایی

5

در عصر ما مفهوم محیط زیست و حفاظت از آن حکـایتی ژانوسـی دارد ،یعنـی از یـک سـو در
کمتر دوره ای از تاریخ زندگی بشر این چنین آگاهیها ،حساسیتها و دغدغهها نسبت به محیط
زیست برانگیخته شده است و از طرف دیگر ،در کمتر دورهای از زندگی بشر این چنـین محـیط
زیست به مخاطره افتاده و در معرض هجوم های نابخردانه و روندهای فزاینده تخریبـی و انـواع
آلودگیها قرار گرفته است.
امروزه موضوع محیط زیست از یک درس تخصصی در حوزه علوم تجربی( ،زیستشناسی
و بهداشت و محیط زیست ،زمینشناسی و )...خارج شده و با یک رویکرد میانرشتهای به کتـب
درسی مطالعات اجتماعی -که مهمترین کتـب در عرصـه اجتمـاعیشـدن کودکـان و نوجوانـان
هستند -نیز وارد شده است .ایده مرکزی پـژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه از آنجـا کـه مسـائل
زیستمحیطی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی اجتماعی انسانها اثر میگذارنـد ،بنـابراین
میتوانند بهعنوان مسألهای اجتماعی و سوژه مناسبی برای کتب درسی مطالعات اجتمـاعی تلقـی
گردند.
با توجه به اینکه مرتبطترین کتب درسی با مبحـث اجتمـاعیشـدن (جامعـهپـذیری) ،کتـب
مطالعات اجتماعی است که دانشآموزان مقطع ابتدایی در سالهای سوم تا ششم و دانشآمـوزان
مقطع متوسطه اول در هر سه پایه هفتم ،هشتم و نهم آن را میخوانند .از طرف دیگر ،باید گفـت
که رفتار و هنجارهای معطوف به ارزشهای زیستمحیطی ،مفهوم مرکزی و غالب در اینگونـه
مطالعات اجتماعی میباشد .در واقع ،مطالعات اجتماعی با تأکید بر ارزشهای زیسـتمحیطـی و
تقویت هنجارهای خاص این حوزه ،بهدنبال افزایش آگاهیها ،تغییر نگرشها ،ایجـاد رفتارهـای

 . 5دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران و مدرس گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان؛
jamshid.mirzaei@ut.ac.ir
 .5پژوهشگر؛ fa.khazaei.1390@gmail.com
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هنجارمند و  ...میباشد ،بنابراین پیوند بین مسائل زیستمحیطی با آموزش در مدارس و خاصـه
در کتب مطالعات اجتماعی انکارناپدیر است.
مسأله اساسی این پژوهش این است که مفاهیم و مسائل ،ارزشها ،نگـرشهـا و هنجارهـای
زیستمحیطی در کتابهای درسی مطالعات اجتماعی مدارس ایران چه جایگاهی دارند؟ یا بـه-
عبارت دیگر ،مفاهیم زیستمحیطی چگونه و چه مقدار در کتب درسی مطالعات اجتماعی ،ارائه
شده است؟
ما در این مقاله با روش پژوهشی تحلیل محتوای کیفی بهدنبال بررسـی جایگـاه ارزشهـا و
هنجارهای زیستمحیطی در کتب درسی مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی و مقطع متوسـطه اول
هستیم .جامعه آماری این پژوهش ،همه کتابهای مطالعات اجتماعی مقاطع ابتـدایی و متوسـطه
اول در سال تحصیلی  5332-33بوده است .در ایـن میـان بـا توجـه بـه مفـاهیم و موضـوعات
زیستمحیطی ،در چهار کتاب مطالعات اجتماعی ابتدایی در پایههای سوم (کد 53 :با  53درس)،
چهارم (کد 265 :با  55درس) ،پنجم (کد 265 :با  55درس) و ششم (کـد 365 :بـا  52درس) و
نیز سه کتاب مطالعات اجتماعی متوسطه اول در پایههای هفتم (کـد 562 :بـا  52درس) ،هشـتم
(کد555 :با  52درس) و نهم (کد )532 :در مجموع ،بهشکل تمامشـماری هـر  5کتـاب (شـامل
 533درس) مورد تحلیل قرار گرفته است.
همچنین در این پژوهش ،ضمن بررسی ورود دیرهنگام علوم اجتماعی و مطالعات اجتمـاعی
به مباحث زیستمحیطی و سـپس صـالحیت علمـی ایـن رشـته و ضـرورت توجـه آن دربـاره
موضوعات محیط زیست را تبیین خواهیم کرد.
برای چندین دهه (تا اوایل دهه  )36مباحث و مفاهیم زیسـتمحیطـی یـا غایـب بـود و یـا
مضامین مرتبط با حوزه محیط زیسـت چنـدان موضـوعیتی نداشـت امـا در سـال  5335شـاهد
تغییرات بنیادی در کتب درسی با محتوای مطالعات اجتماعی بودیم .در این سال پایـه ششـم بـه
مقطع ابتدایی افزوده شد و کتب جدیدی با عنوان مطالعات اجتماعی بـرای پایـه سـوم و ششـم
تألیف شد و تاسال  5332این فرایند تا پایه نهم متوسطه اول تکمیل شد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که در کتب چهارگانه مطالعات اجتمـاعی مقطـع ابتـدایی بـا
استفاده از مفاهیم و اصطالحاتی نظیر زباله ،بازیافت ،آلودگی و مصرف بد آب ،محـیط زیسـت،
زیستگاه و  ...ارزشها و هنجارهای زیستمحیطی به کودکان آموزش داده میشود .همچنـین در
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کتب سـه گانـه مطالعـات اجتمـاعی مقطـع متوسـطه اول ،شـاهد گسـتردگی و تنـوع مفـاهیم و
اصطالحات مرتبط با موضوع هستیم و ارزشها و هنجارهای زیستمحیطی بـا کمـک مفـاهیمی
ماننــد حــق ،مســئولیت ،مصــرفگرایــی ،زیســتگاه ،تخریــب زیســتگاه ،منطقــه حفاظــتشــده،
طبیعتگردی ،سازمان حفاظت محیط زیست ،محیطبان ،گردشگری ،پارکهـای ملـی ،نهادهـای
بینالمللی زیستمحیطی ،فهرست قرمز ،ارزشها و عقاید و هنجارها ،ارزش تلقیکـردن محـیط
زیست ،مصرفگرایی ،تخریب محیط زیست ،بهرهوری ،بهرهوری سبز و  ...روایـت و آمـوزش
داده میشود .بهنظر می رسد از سه حـوزه دانـش ،نگـرش و کـنش ،بیشـترین پـردازش مفـاهیم
زیستمحیطی در کتاب مطالعات اجتماعی در بخش دانش و حوزه شـناختی باشـد و دو حـوزه
نگرشی (عواطف) و کنشی (مهارتی) سهم کمتری دارند .بنابراین برقراری تعـادل و تـوازن بـین
این سه حوزه یادگیری در کتب درسی مطالعات اجتماعی ضرورت دارد.
واژگان کلیدی :آموزههای زیستمحیطی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتمـاعی ،محـیط زیسـت،
ارزشها ،هنجارها ،جامعهشناسیِ محیط زیست
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حق به ارث در بین زنان عشایر لرستان -شهرستان دلفان
حسین میرزایی ،5محبوبه بابایی

5

زمان زیادی از گرایش به انجام پژوهشها در حوزه زنان در علوم اجتماعی نمیگذرد .با وجود
اینکه ،زنان در بیشتر فعالیتها فعاالنه حضور داشتهاند ،اما پژوهشگران حضورشان را نادیده
گرفته اند (ریتزر .)235 :5332 ،اما قدرت دگرگون کننده پژوهش فمینیستی در علوم اجتماعی به
طرز کامالً شگرفی از اواخر  5336در جامعه شناسی مشاهده شده است .پیوند میان فمینیسم
موج دوم و بازسازی گسترده برنامه کار پژوهش جامعه شناختی از آن موقع توجه انگیز بوده
است (بنتون و کرایب .) 556 :5323 ،عامل دیگری که توجه پژوهشگران علوم اجتماعی را
معطوف به زنان کرد ،نظریه پست مدرن بود (رابیسون و ریچاردسون .)52 :5335 ،زیرا این
نظریه به موضوعات به حاشیه رانده شده ،مثل گروههای جنسی و نژادی تأکید دارد (الرنس،
 .)55 :5333این امر از بسیاری جهات مثبت بوده است و موجب انجام پژوهشهای زیادی در
حوزه زنان شده است (رابیسون و ریچاردسون.)52 :5335 ،
توجه به زنان و پژوهشها در حوزه زنان در ایران ،از دوران مشروطه با ترک برداشتن دیواره
سنت در ارتباط با غرب شکل گرفته است (ترابی فارسانی .)25 :5335،پژوهشها در حوزه زنان
بعد از انقالب به صورتی مشهود تحت تأثیر فضاهای گفتمانی دولتهای حاکم بوده است و تحت
این گفتمانها زن مورد مطالعه قرار گرفته است که از طبقه متوسط و فارس زبان بوده است و زنان
عشایر که گفتمانهای حاکم آنها را از مظاهر بیتمدنی و فقیر قابل ترحمی برساخت مینمود،
باعث به حاشیه رفتن عشایر به طور عام و زنان عشایر به طور خاص در پژوهشها شده است.
پژوهشهای محدود و انگشتشماری در حوزه زنان عشایر انجام شده است.
به همین دلیل این پژوهش سعی دارد این شکاف پژوهشی را در حوزه زنان مدنظر قرار
دهد و نگاهی به وضعیت زنان عشایر از منظر حق به ارث داشته باشد و تغییر و تحوالت این
حق را در بین جامعه عشایر مطالعه کند.
 .5دانشیار دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی ،گروه مطالعات توسعه
 . 5دانش آموخته دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی روستا ،دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی؛
Mahboobeh.babaie@ut.ac.ir
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حق ارث در بین زنان در فرهنگها و جوامع مختلف ،متفاوت است .اگرچه در مذهب اسالم
و قوانین وضع شده در کشور ایران ،زنان از حق ارث برخوردار هستند ،اما این حق توسط
عشایر برخی از اقوام نادیده گرفته شده است و زنان از حق ارث برخوردار نیستند .این پژوهش
درصدد است که نگرش عشایر را به حق ارث زنان و چگونگی انتقال آن در بین نسلهای
مختلف عشایر لرستان ،با تأکید بر یکی از طوایف عشایر کوچرو (طایفه سیل) در شهرستان
دلفان مطالعه کند.
در این بررسی با روش کیفی انجام شده است ،برای جمع آوری دادهها از فنون مصاحبه
عمیق با  52زن و  3مرد از عشایر شهرستان دلفان بهره گرفته شد و از روش تحلیل تماتیک
برای تحلیل استفاده شده است.
یافتهها نشان داد ارثی که حق زن است ،به دو صورت است یا ارث از پدر به دختر است و
یا ارث از شوهر به زن است .در واقع ،ارثی که از شوهر به زن میرسد در بین طایفه سیل از
داراییهایی همسر او به غیر از زمین ،به اندازه سهم یک پسر میباشد .آنها براین عقیده هستند
که زن همپا و بیشتر از مرد در کارهای خانواده کمک کردهاست و محق دریافت سهمی به اندازه
یک پسر است.
در واقع ،حق ارث در بین زنان طایفه سیل از حقوقی میباشد که در بین نسلها و سبک
زندگیهای مختلف تغییری قابل مالحظهای در آن رخ نداده است .از گذشتههای خیلی دور در
این طایفه ،دختر حق ارث نداشت ،تا امروز که اکثر طوایف دیگر که در همسایگی آنها زندگی
میکنند به دخترانشان ارث میدهند .هیچ دختری از این طایفه به عنوان ارث ،زمین دریافت
نکرده است.
اگر دختر مطالبه ارث کند ،گویا حق بودن و حمایت و تعلقی که از طرف طایفه داشته است
را ریشهکن کر ده است .به همین دلیل ،بعد از مطالبه ارث ،دختر جایگاهی در بین خانواده و
طایفهاش ندارد .زنان برای از دستندادن حمایت خانواده و ایل به عنوان مهمترین پشتوانه و
امنیت اجتماعی از مطالبه ارث خودداری میکنند .با این همه ،زمین به عنوان ارث به زنان منتقل
نمیشود ،زیرا مقداری از مرتع را از طایفه خود جدا کرده و به طایفه همسرش اضافه کرده
است .در واقع ،یکی از علل جنگهای بیوقفهای که در بین عشایر وجود داشته است به منظور
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حفظ قلمرو سرزمینی بوده است .پس پسندیده نمیپندارند که دختر به راحتی ،بخشی از مرتع
طایفه را از دست بدهد.
با توجه به این نگاه که مردها در جامعه ایلی باعث حفظ نام خانواده و ایل میشوند ،از
اولویت برای دریافت ارث برخوردار هستند و عشایر برای انتقال ارث به زنان از قوانین عرفی
پیروی میکنند و اعتنایی به قوانین رسمی و قواعد مذهبی ندارند.
واژگان کلیدی :حق ارث ،زنان ،عشایر ،لرستان ،دلفان ،طایفه سیل
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بازنمایی رسانههای جریان اصلی ایران از اعتراض حاشیهنشینان و
گفتمانهای حاشیهای
سید محمد حسین میرهاشمی

5

گفتمانها از رویدادها تغذیه میکنند و می کوشند پس از هر رویداد ،خود را باری دیگر
بازتولید کرده و به حیات خود تداوم بخشند .به این ترتیب قادر خواهند بود مناسبات و روابط
قدرت را حفظ کرده و تداوم بخشند .در واقع گفتمان ها ،رویدادها را مصادره به مطلوب کرده
و روایتی معقول از آنها ارائه می کنند که معطوف به بقای آن گفتمان باشد .یکی از پیامدهای
بازتولید موفق یک گفتمان در پی مجموعه ای از رویدادها این است که افزون بر تأمین منافع
دال های مرکزی خود ،روایتی منسجم و عاری از تناقض نیز ارائه کنند ،تنها پس از این
بازتولید است که می توان ادعا کرد گفتمان ،انتقالی موفقیت آمیز از دوران پیش از آن رویداد به
دوران پس از آن داشته است.
رشته اعتراضات دی ماه  5333فارغ از ریشهها و دالیل شکلگیری آن از این حیث قابل
توجه بود که به زعم مسئوالن عالیرتبه کشور ،گفتمانهای عمده سیاسی را به چالش میکشید و
نمادهای آنها را مورد هجمه قرار داد که همین امر ،حساسیت ویژهای به بازنمایی آن در رسانهها
بخشید .در عین حال ،ارزش خبری باالی این رویداد و پوشش گسترده آن در شبکههای
اجتماعی و رسانههای فارسی زبان خارج از کشور ،رسانههای جریان اصلی در کشور را ناگزیر
از پوشش خبری آن ساخت.
این پژوهش به بحث ماهیت ،ریشهها و جنبههای دیگر این رویداد ورود نمیکند بلکه تنها
از این حیث که رسانههای جریان اصلی کشور در پی بازنمایی رویدادی هستند که گفتمان
بازتولید شده در آنها را به گونهای غافلگیرانه به چالش میکشد ،موضوع یاد شده را بررسی کرده
است .این پژوهش میکوشد به این سوال پاسخ دهد که در پی این رویداد ،گفتمانهای غالب با
چه تمهیدات گفتمانی به بازنمایی این رشته رویدادها پرداختند و چه آسیبهای گفتمانی بالقوه-
ای در پی این بازنمایی متوجه آنها شد؟
 .5کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه عالمه طباطبایی؛ Mirhaashemi@gmail.com
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عمل رسانه ها ،بازنمایی امور پنهان و نهفته یا باورها ،ایدئولوژیها و گفتمانها است اما به
منظور حفظ و تأمین اجماع و تظاهر به انتخاب «آزاد» ،فعالیت هایش را پوشیده نگه میدارد یا
ارزش ها و ساختارهای بنیادی را پنهان میسازد .ساختارهای بنیادین همان ایدئولوژیها و
گفتمان ها هستند که پنهان می مانند و درست و صحیح فرض می شوند و به بیان دیک هبدایج،5
در گفتار روزمره و در قالب عقل سلیم 5اشاعه مییابند (نفیسی .)556 :5332 ،3بنابراین
بازنمایی حوادث توسط رسانهها ،سوای بحث اخالقی و غیراخالقی بودن آن ،دارای سوگیری
ایدئولوژیک است و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژهای گام برمیدارد .بر
این اساس ،درک ما از بازنمایی هویت ایرانی در رسانههای غربی در وهله اول ،ادراکی است
که توسط رسانهها و باشگاههای خبری ساخته و ایجاد شده و در وهله دوم این درک وابسته
به قدرت و گفتمان ویژهای است که رسانه در خدمت آن قرار گرفته است (ژال و هالی،2
.)35 :5665
این پژوهش در چارچوب روش کیفی انجام میپذیرد و رویکرد آن ،تحلیل گفتمان انتقادی
است .به منظور عملیاتیکردن مباحث نظری نیز مقولههایی تعریف شده است که در فصل روش
تحقیق به طور مشروح مورد بررسی قرار خواهند گرفت .این مقولهها برگرفته از نظریه دو تن از
بزرگترین اندیشمندان تحلیل انتقادی گفتمان یعنی الکالئو و موفه است.
خبرگزاریهای ایسنا و فارس به نمایندگی از دو گفتمان اصلی کشور انتخاب شدهاند و
جامعه آماری پژوهش ،مطالب تحلیلی-تفسیری وبسایتهای این رسانهها در بازه زمانی  5دی
ماه تا  5بهمن ماه  5333میباشد .از دل این جامعه آماری با استفاده از شیوه نمونهگیری هدفمند،
نمونههایی خاص یا مُعرف در راستای گفتمانهای فوق برگزیده شدند .در واقع ،نمونههایی که
برگزیده شد ،مطالبی معرف و شاخص از این وبسایتها بوده که به خوبی ،گفتمان مربوط به
خود را نمایندگی میکردند .به این ترتیب از هر یک از این رسانههای خبری یاد شده ،سه نمونه
معرف ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .به منظور دستیابی به این اطالعات از آرشیو مطالب
این رسانهها در وبسایتهای آنها استفاده شد.
1. Dick Hebdige
2. Common sense
3. Naficy
4 . Jhal & Hally
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به منظور پاسخ به پرسش و مسأله اصلی پژوهش یعنی آگاهی از گفتمانهایی که مبنای
رمزگذاری و بازنمایی اعتراضات دی ماه  33در خبرگزاریهای فارس و ایسنا قرار میگیرند،
متنهای نمونه بر اساس مقولهها و متغیرهای تحلیل انتقادی گفتمان الکالئو و موفه بررسی شدهاند.
یافتههای پژوهش عبارتند از:
 این رسانهها بیش از آنکه در پی فهم دالیل و ریشههای وقایع باشند ،این رویداد را به مثابهابزاری برای تضعیف گفتمان رقیب میدیدند.
 درباره متن و خوانش آن از سوی مخاطب ،پژوهشهای زیادی صورت گرفته است؛پژوهشهایی که عمدتاً به واقعنگری درباره امکانات متن و قدرت فراوان مخاطب در
رمزگشایی از آن منجر شد اما درباره متن و بازنمایی آن و امکاناتی که هر یک از متن و
گفتمان در اختیار دارند ،کمتر سخن گفته شده است .به نظر میرسد تا به امروز محدودیت-
های گفتمانها در بازنمایی از یک متن ،آنطور که باید شناخته نشده و متن همچون خمیری
در نظر گرفته شده که گفتمان به آسانی آن را در هر چارچوبی که میخواهد قرار میدهد اما
به زعم این پژوهش ،رویدادهایی هستند که اصطالحاً بازنمایی «مخاطرهآمیز» دارند .در این
حالت ،توان همه مؤلفههای گفتمانی در بازتولید آن گفتمان کاهش مییابد .برای مثال اگر از
مؤلفه مفصلبندی صحبت کنیم ،باید گفت که توان مفصلشوندگی در راستای بازتولید
گفتمان مسلط کاهش مییابد .از این رو از این اصطالح استفاده میشود که مفصلبندی
رویداد یاد شده برای آن گفتمان ،مخاطرهآمیز است یا اینکه گفتمان یاد شده ،خارج از
«کشش گفتمان» قرار دارد.
 گویی گفتمانهای مسلط به محک آزمایش گذاشته میشوند تا تناقضهای آنها آشکار وهژمونی آنها به چالش کشیده شود .در واقع مطرودان ،طرد زمانی -مکانی را میشکنند تا بر
طردِ گفتمانی فائق آیند.
-

گروههایی که عمدتاً فاقد امکاناتی هستند که در سطح گفتمانی به رقابت بپردازند ،فضای
عمومی را همچون متنی مییابند که میتوانند در آن به کشمکش با کانونهای قدرت
برخیزند و حتی چهبسا از پیامدهای گفتمانی اقدامات خود نیز ناآگاه باشند.

 به نظرمی رسد به جای یک کشمکش گفتمانی ،تالش برای اختالل در گفتمان مسلط در میانباشد.
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 رویدادهایی هستند که با برخورداری از ویژگیهایی خاص ،گفتمانها را در برابر انتخابهایی سخت قرار میدهند به گونهای که روایتهای برساخته شده توسط آنها از رویداد
مورد نظر ،متناقض بوده و برای بازتولید گفتمان مورد نظر ناکارآمد خواهد بود.
 معترضان در غیاب یک چارچوب گفتمانی منسجم ،تنها به آنچه نمیخواند میتازند و بعضاًنمادهای آن را نیز مستقیماً مورد هجمه قرار میدهند.
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واکاوی آب ،هویت و دگرگونیهای اجتماعی در حوضه آبریز زایندهرود
سیده سیمین میرهاشمی دهکردی ،5سیده زهرا قریشی ،5حجت میانآبادی

3

«تغییرات اجتماعی» بهعنوان جزء جداییناپذیر زندگی بشر و بخشی از ماهیت جوامع بشری
محسوب میشوند .این نوع از تغییرات به وقوع تحوالتی در ساختار اجتماعی و تغییر در
ارزشهای فرهنگی ،قوانین و هنجارهای رفتاری در زیرسیستمهای مختلف یک جامعه اشاره
میکنند .تغییرات اجتماعی بهطورکلی دربرگیرنده دو مفهوم شامل «گذار» و «دگرگونی اجتماعی»
هستند .مفهوم گذار ،شامل برنامههای کوتاهمدتی است که بر استفاده از فناوریهای بدیع و
حضور متخصصان مرتبط تمرکز دارد .عالوه بر این ،گذار معموالً در راستای پوشش منافع
قدرتها و همسو با ارزشهای موردنظر آنها شکل میگیرد .اما دگرگونی اجتماعی زمانی به
وقوع میپیوندد که مجموعهای از سیاستها بهوسیله طیف وسیعی از بازیگران در راستای به
چالش کشیدن ساختارهای فعلی وضع شوند .وقوع دگرگونی اجتماعی ،مستلزم «کنش جمعی» و
بروز تحول در ارزشها و هنجارهای نهادینهشده در جامعه است .دگرگونی اجتماعی برخالف
مفهوم گذار ،فرآیندی طوالنیمدت است که نتایج آن قابلیت پیشبینی ندارند.
تغییر در «هویت اجتماعی» بهعنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر در دگرگونیهای اجتماعی به
شمار میرود .هویت اجتماعی ،مفهومی انتزاعی است که توسط اندیشمندان و نظریهپردازان
متعددی مورد بررسی قرار گرفته است .وجه اشتراک اکثر نظریههای مرتبط با هویت اجتماعی به
این موضوع اشاره دارند که هویت ،مقولهای پویا ،متغیر و الیهای است .به این معنا که هویتها
قابلیت شکلگرفتن ،تغییرکردن ،تکاملیافتن ،از بینرفتن و جایگزینشدن را دارند .عالوه بر این،
هر فرد یا گروهی میتواند در جایگاههای مختلف ،دارای هویتهای متفاوت نیز باشد و این
هویتها هیچگونه تداخلی با یکدیگر نداشته باشند .بهدلیل وجود وابستگی متقابل بین تغییرات
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و محیطزیستی ،از یکسو و ارتباط آنها با هویت از سوی دیگر،

 . 5دانشجوی دکتری گروه مهندسی و مدیریت آب ،دانشگاه تربیت مدرس
 . 5کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 . 3استادیار گروه مهندسی و مدیریت آب ،دانشگاه تربیت مدرس
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بررسی دگرگونی اجتماعی حاصل از تغییرات هویت در راستای درک و پیشبینی تغییرات
اجتماعی و محیطزیستی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بهدلیل اهمیت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی منابع آبی ،برخی از جوامع ،منابع آب و
رودخانهها را بخشی از هویت خود تلقی میکنند و هرگونه تهدیدی برای منابع آبی مشترک
بهمثابه تهدید «هویت جمعی» آنها به شمار میرود .وابستگی بسیار زیاد مصر به رود نیل ،تالش
دولت و مردم افغانستان برای حفظ منابع آب فرامرزی ،وقوع جنبشهای ضد سدسازی بر سر
سد ایلسو در ترکیه و مخالفت با ساخت سد ایتویز در اسپانیا گویای تأثیر متقابل و درهم تنیده
آب بر هویت ذیمدخالن و هویت ذیمدخالن بر نحوه بهرهبرداری از منابع آب است .در
اینگونه موارد  ،در معرض خطر قرارگرفتن منافع حاصل از منابع آبی برای ذیمدخالن ،احتمال
ایجاد مناقشات هویتی بر سر منابع آبی مشترک را افزایش میدهد.
رودخانه زایندهرود ،مهمترین رودخانه فالت مرکزی ایران است که با هویت ذیمدخالن
حوضه آبریز زایندهرود عجینشده است و نقش برجستهای در برساخت هویت آنها در طول
تاریخ داشته است .سیر تاریخی و تحوالت رخداده در حوضه آبریز زایندهرود منجر به قطبی-
شدن هویت یکپارچه «زایندهرودی» و پیدایش دو هویت واگرا در قالب هویتهای مختلف از
جمله هویتهای «اصفهانی» و «چهارمحالی» شده است .واگرایی هویتهای آبی غالب موجود
در حوضه آبریز زایندهرود سبب وقوع مناقشات و خشونتهای آبی متعدد در حوضه آبریز
زایندهرود شده است .از جمله مناقشات آبی که در سالیان اخیر در حوضه آبریز مذکور رخ داده
است ،میتوان به اعتراضات مردم بلداجی واقع در استان چهارمحالوبختیاری بر سر پروژه انتقال
آب از تاالب بینالمللی چغاخور (در مجاورت شهر بلداجی) و اعتراضات مکرر کشاورزان شرق
اصفهان به طرحهای انتقال آب اشاره کرد.
عدم درک درهمتنیدگیهای حاکم بر مناسبات اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و هویتی آبی
حوضه آبریز زایندهرود ،عدم توجه به ریشههای مناقشات مذکور و تصمیمگیریهای نادرست
مکرر در این حوضه آبریز ،منجر به تشدید اختالفات و بروز مناقشات آبی متعدد در بین
ذیمدخالن (فرواستانی و فرااستانی) حوضه شده است .از ابتدای دهه  36شمسی تاکنون نیز
تالشهای بسیاری بهمنظور بهبود مدیریت رودخانه زایندهرود و کنترل منابع آب در این حوضه
انجام شده است .از آن جمله میتوان به اجرای طرحهای انتقال آب مختلف مانند تونل کوهرنگ
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یک ،تونل کوهرنگ دو ،سد و تونل چشمه لنگان اشاره کرد .با وجود چنین اقداماتی ،نهتنها
مسأله مناقشات آبی در حوضه زایندهرود رفع نشده است بلکه تنش بین ذیمدخالن نیز شدت
یافته است.
بر اساس مطالب مطرحشده ،هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط درهمتنیده و متقابل آب
و دگرگونیهای اجتماعی ،با تأکید بر نقش مقوله «هویت» در مسائل آبی و دگرگونیهای
اجتماعی در حوضه آبریز زاینده است .در راستای دستیابی به این هدف ،ضمن بهکارگیری روش
توصیفی -تحلیلی ،ابتدا به توصیف مفاهیم دگرگونی اجتماعی ،هویت و شرایط حاکم بر حوضه
آبریز زایندهرود پرداخته میشود .پس از توصیف مفاهیم مورد استفاده در پژوهش ،ارتباط
درهمتنیده مسائل آبی ،هویت و دگرگونیهای اجتماعی تحلیل میشود و با استفاده از روش
موردی ،تعامالت مذکور در حوضه آبریز زایندهرود مورد واکاوی و تبیین قرار میگیرند.
درمجموع ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال کلیدی است که چگونه مسائلِ آبیِ
هویتمحور منجر به وقوع دگرگونیهای اجتماعی در حوضه آبریز زایندهرود شدهاند و این
دگرگونیهای اجتماعی چه آثار طبیعی و محیطزیستی بر منابع آبی و حوضه آبریز زایندهرود
شده است؟
واژگان کلیدی :تغییرات اجتماعی ،تغییرات محیطزیستی ،دگرگونی اجتماعی ،هویت ،زایندهرود

  181پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

تصوف و اصناف :بررسی شکلگیری اخالق حرفهای در فتوتنامهها
ندا میالنی

5

کار و اخالق حرفهای یکی از مهمترین ارکان نظریه اجتماعی در تشیع و تعالیم در سنت عرفانی
ایران است .این اهمیت مرکزی البته به میزانی خود را نشان می دهد که نقبی به تاریخ بزنیم و
اهمیت کار و اخالق حرفهای را در متن سنت عرفانی و تصوف تاریخی در ایران جستجو کنیم.
در مطالعه شکلگیری اخالق حرفهای در فتوت نامهها ،از تیپشناسی وبری درباره تیپ
عارف و زاهد و جهتگیری این جهانی آنها استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد
که تیپشناسی وبر برای فهم جهتگیری صوفیانه ابزار کارآمدی نیست .بررسی ارتباط تصوف
و اصناف از خالل فتوتنامهها نشان میدهد که دنیاگریزی عرفانی مورد نظر وبر در مورد
صوفیان ،قابل اطالق نیست .صوفیان با تدوین اولین فتوتنامههای مکتوب بر اهمیت کار تأکید
کردند .بررسی فتوتنامهها بیانگر این است که صوفیان با تئوریزهکردن فتوت و صورتبندی
اخالق حرفهای ،توانستند در میان اصناف ،به عنوان یکی از ارکان حیات اجتماعی نفوذ یابند .به
نظر میرسد برای فهم جهتگیری صوفیانه در امور دنیوی ،تیپی مستقل از دو تیپی که وبر
صورتبندی کرده ،مورد نیاز است.
نتایج این تحقیق ،مؤید نفوذ تصوف در دوره میانی در حیات اجتماعی است که یکی از
نشانههای آن ،رابطه تصوف و اصناف است؛ از مهمترین جلوههای این ارتباط ،نقشی است که
صوفیان با نوشتن فتوتنامهها در شکلگیری اخالق حرفهای و هویت گروهی اصناف ایفا
کردند.
در این تحقیق ،زمینههای تاریخی شکلگیری اصناف در جوامع اسالمی از جمله ایران ،طرح
و سپس ساختار درونی اصناف شرح و نشان داده شده که تشکیالت درونی اصناف تا چه اندازه
به گروههای فتوت شبیه است .در واقع ،گرتهبرداری اصناف از گروههای صوفیانه فتوت ،نشان-
دهنده نفوذ این گروهها در الیههای مختلف مشاغل و حِرَف است .همچنین سیر تحول آیین
فتوت از خالل مهمترین فتوتنامهها بررسی شده است.
 . 5دکتری جامعهشناسی از دانشگاه تهران
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در بخش دیگری از این تحقیق به تعریف لغوی و اصطالحی فتوت و ریشههای تاریخی این
آیین اشاره شده است .با توجه به دستهبندی که در قابوسنامه از انواع اهل فتوت شده ،به تفکیک
فتوت عیاری و فتوت صوفیانه پرداخته و نسبت صوفیان با این آیین توضیح داده شده است.
انتخاب فتوتنامهها در این پژوهش ،بر اساس تقسیمبندی است که محمد جعفر محجوب از
فتوتنامهها انجام داده است .او در مقدمهای که بر فتوتنامه سلطانی نگاشته ،به سه نوع فتوت
اشاره میکند .بر اساس همین تقسیمبندی ،انواع فتوتنامهها بررسی شده تا بتوان سیر تحول این
آیین و نزدیکی تدریجی آن به امر اجتماعی توضیح داده شود.
در هر دسته از فتوتنامهها ،مهمترین آنها که توسط صوفیان نوشته شده ،انتخاب و بررسی
شده است .نوع اول ،فتوتنامههای اخالقی است؛ در این نوع از فتوتنامهها ،فتوتنامه سلمی و
بخشی از رساله قشیریه بررسی شده که درباره فتوت است .نوع دوم فتوتنامهها ،فتوتنامههای
نهادی است؛ یعنی فتوتنامههایی که عالوه بر بعد اخالقی فتوت به ابعاد نهادی و سازمانی آن
هم توجه کردهاند .در این نوع ،فتوتنامه سهروردی ،فتوتنامه زرکوب و تحفهاالخوان فی
خصائص الفتیان بررسی شده است .نوع سوم ،فتوتنامههای صنفی است که عالوه بر دو بعد
اخالقی و نهادی به بعد صنفی نیز در آنها توجه شده است .فتوتنامه سلطانی به عنوان نمونهای
از این نوع بررسی شده است.
در هر فتوتنامه به تعریفی که از فتوت ارائه شده و سلسله معنوی منسوب به آن توجه شده
است .صوفیان در فتوتنامهها با اتصال فتوت به سلسله پیامبران و امامان به آن مشروعیت
بخشیدند و بعدها در فتوتنامه اصناف نیز این انتساب به اولیاء تکرار شد .تعاریفی که از فتوت
در فتوتنامههای مذکور ارائه شده ،در این تحقیق مهم تلقی شده چرا که ناظر بر اخالق
اجتماعی است ،همچنین در بررسی هر فتوتنامه ،به بخشهای مربوط به کار و زندگی اجتماعی
توجه شده است.
در اینجا تالش شده تا نشان داده شود که اخالق حرفهای اصناف ،محصول سنت صوفیانهای
است که به شکل فتوتنامهها درآمده است .وقتی طریقتهای صوفیانه در دوره صفوی،
سرکوب و تضعیف شدند و ارتباط اصناف با طریقتها رو به زوال نهاد ،دورهای از بحران در
کارکرد اصناف آغاز شد.
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از نتایج این تحقیق ،نشاندادن اهمیت سنتهای مدنی برآمده از تاریخ تصوف است .اخالق
حرفهای اصناف که در متن سنت صوفیانه رشد کرده ،بخشی از سنتهای مدنی ماست .این
سنت مدنی ،یکی از وجوه خاص تصوف ،به عنوان نمود عینی عرفان اسالمی ،در تقابل با
عرفانهای نوپدید است .عرفانهای نوپدید ،زندگی معنوی را به حوزههای شخصی و فردی
تقلیل میدهند و کسب آرامش را با دور شدن از فضای اجتماعی تجویز میکنند ،در حالی که
نتایج این تحقیق مؤید این است که تصوف در طی قرون میانی ،ساماندهنده بخشی از روابط
اجتماعی و مدنی بوده است.
تلقی که از عرفان در جامعه امروز ما وجود دارد یا متأثر از عرفانهای نوپدیدی است که
معنویتی فردی و التقاطی ارائه میکنند یا وقتی از سنت عرفانی سخن به میان میآید ،به آداب و
مناسک فردی و انجام ذکر تقلیل مییابد .در حالی که سنت تاریخی تصوف عالوه بر جنبههای
الهیاتی و کالمی ،زندگی اجتماعی را نیز در صدر تعالیم خود قرار داده است و تکیه بر کار و
اخالق حرفهای از جمله این تعالیم است .میتوان گفت که تاریخ عرفان و تصوف را نمیتوان
بر مفاهیم نادقیقی همچون صوفیگری که احمد کسروی مطرح کرد ،فروکاست و وجوه
اجتماعی و تاریخی آن را نادیده گرفت.
واژگان کلیدی :تصوف ،فتوت ،سنخشناسی وبر ،سنخ عارف ،سنخ زاهد
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نسبت رسانه و ارتباطات اجتماعی دینی:
دین رسانهای و رسانه دینی در مواجهه با امر دینی و زیستجهان دینداری
سید محمود نجاتی حسینی (خراسانی)

5

جهان مدرن ما یک «جهان رسانهای شده» است به این معنا که در آن رسانههای اجتماعی بهویژه
رسانههای مجازی (اینترنت) و شبکههای اجتماعی (توییتر ،اینستاگرام ،فیسبوک ،یوتیوب و
تلگرام) از طریق سه کارکرد مهم سبکسازی ،هویتسازی ،معناسازی که دارند ،سیستم و
زیستجهان ما را دگرگون کردهاند .از این لحاظ رسانهایشدن جهان ما به این معنا توانسته
کارکرد و نقش و پایگاه اجتماعی نهادهای سنتی تاریخی هویتساز جامعه (خانواده ،مدرسه،
معبد ،دانشگاه) را نیز دستخوش تغییر بنیادی و حتی تضعیف و تزلزل کند.
به این قرار ،نهاد اجتماعی فرهنگی پرپیشینه و پرتأثیری چون «نهاد دین» نیز متأثر از
رسانهایشدن شده است؛ بهطوری که به صورت تخصصی آن میتوان گفت که «گشتالت امر
دینی» (متون دینی ،اجتماعات دینی ،جماعتهای دینی ،نهادها و سازمانهای دینی ،کنشورزان
دینی ،مناسک دینی و آیینهای دینی) در حال حاضر بهجای مواجهه روزمره با امر دینی واقعی و
عینی بر بستر و بافتار یک زمان و مکان واقعی عمدتاً با یک «امر دینی رسانهای شده» روبرو
هستند .یعنی امر دینی رسانهایشده بر زمینه یک فضا –ساختار جهانیشده به صورت فرازمانی،
فرامکانی و فرامرزی -در دسترس دینورزان قرار گرفته است.
بنابراین چرایی ،چیستی و چگونگی این «رسانهایشدن امر دینی» خود محل تأمل
جامعهشناختی و پرسش و وارسی است .این مقاله درآمدی است بر مطالعه این مسأله و به تبع
آن نیز این مسأله نیازمند تأملی است جامعهشناختی در باب «ماهیت اجتماعی امر دینی رسانهای-
شده» و نیز «چالشهای فرهنگی ،ادبی ،فنی و هنری رسانهایشدن امر دینی» .به این منوال این
دو پرسش منطقاً از چند منظر تئوریکی مهم و مرتبط و تخصصی باید وارسی شوند و چنین نیز
خواهد شد .این منظرها عبارتند از« :جامعهشناسی دین ،جامعهشناسی رسانه ،مطالعات فرهنگی و
رسانه و مطالعات رسانه دینی».
 .5دینپژوه ،مدیر گروه دین انجمن انسانشناسی ایران؛ nejati.hosseini@gmail.com
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آنچه این چند منظر تئوریک را برای مطالعه مسأله مورد توجه این مقاله (ماهیت
رسانهایشدن امر دینی و چالشهای آن) ،بهرغم واریانسهای تئوریک و تفاوت دیدگاههایی که
در زمینه بررسی امر دینی دارند ،گردهم میآورد ،هسته مشترک نظرگاههای آنها در باره اصل
تأثیر رسانهایشدن بر امر دینی و واقعیت دگرگونشدن دینورزی در زندگی روزمره است.
همچنین این منظرگاههای دینپژوهی بر آن هستند که نشان دهند چرا و چگونه دینورزی و
دینگرایی هم در سطح کنشگران (فردی ،گروهی و جمعی) و هم درسطح نهادی– سازمانی و
نیز در سطح ساختاری منجر به شکلگیری شکل خاصی از دینورزی شده است که رسانهای-
بودن و رسانهایشدن آن نه تنها فرم دینورزی ،بلکه محتوا و جهتگیریهای دینورزی را هم
در برگرفته است.
آنچه بیش از همه به هنگام تأمل جامعهشناختی درباره رسانهایشدن امر دینی و تبعات
رسانهایشدن برای دینورزی جلبنظر میکند« ،مجازیشدن امر دینی» است که در مقایسه با
رسانهایشدن پیشامجازی ،شکل فوق العاده پیشرفتهتر رسانهایشدن امردینی با استفاده از توانش
فنی ،ادبی ،هنری و علمی ،ساختار -فضای چندرسانهای «اینترنت» است .از این نظر نیز
خصوصاً چشماندازهای تئوریکی مانند «مطالعات فرهنگی رسانه» و «مطالعات رسانه دینی» بیش
از دیگر چشم اندازهای تئوریکی متوجه نسبت تأثیرگذار اینترنت و فضای مجازی بر دینورزی
در زندگی روزمره شدهاند.
از این لحاظ نیز ما به اتکای این دو نوع منظر تئوریکی در این مقاله نشان خواهیم داد که
«مجازیشدن امر دینی» که مطالعات تخصصی مزبور ،آن را عمدتاً به شکل و شمایل پدیده
«دین اینترنتی» یا «دین آنالین» (دین برخط) توصیف میکنند ،چه ماهیت اجتماعی دارد؟ و
ضمناً این دین اینترنتی یا دین آنالین چه چالشهایی را هم برای «امر دینورزی ،کارکرد و ادامه
حیات سازمان – نهادهای اجتماعی متولی دین (مانند سازمان– نهاد روحانیت رسمی ) ،بازنشر
و تولید ادبیات دینی ،بازخوانی متون دینی اصلی ،برگزاری مراسم آیینی و مناسکی ،نحوه
شکلگیری و ارتباطگیری جماعتهای دینی ،تقویت دانش دینی پیروان دینی ،نوگرویهای
دینی ،ارتباطات بینادینی ،بروز نوکیشها و معنویتهای نوظهور ،شکلگیری جنبشهای
اجتماعی دینی جدید» داشته و خواهد داشت؟
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همچنین مسأله «مجازیشدن رسانهای امر دینی» میتواند پای پدیدههای جدیدتر در سپهر
دین ورزی اینترنتی را هم به این مطالعات باز کند و دامن این مقاله را نیز در برگیرد .منظور ما
شکلگیری پدیدههای جالب توجهی است که بسیار هم مورد توجه «فرهنگ مردمپسند» واقع
شده است ،مانند االهیات مجازی و خدای مردمپسند» .این مقاله این دو مسأله را نیز عالوه بر
مسائل گفتهشده در باال و در ارتباط با آنها حسب کشش بحث ،پی خواهد گرفت.
در نهایت امر ،آنچه این مقاله باید به عنوان سنتز بحث برتابد ،این است که زیستجهان
دینورزی در سپهرهای مختلف بینادینی (یهودی – مسیحی ،اسالمی ،هندو بودیسم،
کنفوسیوسی -تائویسم و شینتویسم ) این جا و اکنون ما به واسطه «رسانهایشدن امر دینی» و
«مجازیشدن فضای امر دینی» دستخوش یک دگرگونی مهم و شگرف در امر دینی شده است؛
بهطوری که اکنون ما شاهد «دین مردمپسند» هستیم ،به معنایی که امر مردمپسند (پوپوالرشدن)
در مطالعات فرهنگی معنا میدهد.
واژگان کلیدی :رسانه دینی ،دین رسانهای ،دین مجازی ،دین مردمپسند ،دین اینترنتی ،االهیات
مجازی ،خدای مردمپسند
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جامعه ایران در تنگنای دو رویکرد دولتگرایی و بازارگرایی؛ تالش برای
ارائه چارچوب بدیل
حمزه نوذری

5

انبوهی از ناکارآمدیها ،اعتراضات ،کشمکشها و مبارزات در جامعه ایران ،دو تفکر بازارگرایی
و دولتگرایی را به چالش کشیده است .این تحوالت اعتراضی و فوران مطالبات با ناکامیها و
سرخوردگیهای با شکست دو رویکرد بازارگرایی و دولتگرایی انطباق دارد .شیوه کلی و
منطقی که دو رویکرد بازار آزاد و عقالنیت بوروکراتیک برای ساماندهی جامعه در پیش گرفتهاند
در جامعه ایران بیش از پیش به پرسش گرفته شده است .این تحوالت ،بازنگری نظری برای
فهم جامعه و تحوالت آن را ضروری میسازد .مبارزه گروههای مختلف جامعه از کارگران،
معلمان و بازنشستگان گرفته تا گروههای فرودست جامعه به ضدیت با گسترش منطق بازار آزاد
و بوروکراسی ناکارآمد و نابرابریهای ایجاد شده اشاره دارد .بهعبارتی ،افزایش اعتراضها در
نقطه مقابل نظم بازار آزاد و نظم بوروکراتیک ،نشاندهنده بحران در ساماندهی فعلی جامعه
است .اندیشه رویکرد دولتِ کمتر ،بازارِ بیشتر (بازار آزاد) که در آن ،انسان خودآیین و بازار آزادِ
مستقل از جامعه و سیاست مرکزیت دارد ،و راهحل بوروکراتیزه شدن خدمات اقتصادی و
اجتماعی در بحران فرو رفته است .راهحل بازارگرایی منجر به تغییر جامعه به بازار گسترده
میشود که منطق مبادله و کاالییشدن ،مناسبات اجتماعی را تعیین میکند .در مقابل ،بازارگرایی
جنبشهای اعتراضی و مقاومت سر بر میآورند که طرح دعوی برابری را مطرح میکنند .مداخله
دولت در سطوح گسترده با رشد بوروکراتیکشدن رویهها و سازوکارها همراه میشود که به
قول الکال و موفه در کنار بازاریشدن به دو منبع مهم نابرابری و تضاد تبدیل میشوند ،پس
بوروکراتیزهشدن جامعه مانند بازاریشدن ،متضمن نابرابری و طرد برخی گروههای اجتماعی
است .خصلت دیوانساالرانه ساماندهی اجتماعی بدون ارتباط مناسب با جامعه مدنی و اقتصاد
(بازار) اشکال جدیدی از تضاد و ناکارآمدی ایجاد میکند .دولت در وضعیت فعلی ایران با طرد
هرگونه ساماندهی غیر از بوروکراتیزهکردن و گاهی خصوصیسازی و پذیرش مسئولیت در همه
 .5استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی؛

nozari56@gmail.com
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امور ،مطالبات و اعتراضات گروههای اجتماعی را متوجه خود میسازد .پس الزم است مطالبات
گروههای اجتماعی مختلف را در مقابل بازاریشدن هرچه بیشتر و بوروکراتیکشدن مناسبات
اجتماعی مورد توجه قرار دهیم.
این پژوهش با رویکرد انتقادی و بهرهگیری از روش اسنادی نخست ،دو رویکرد مطرح که
مدعی فهم کامل جامعه ایران هستند و راهحلهایی نیز برای برونرفت از وضعیت فعلی جامعه
ایران پیش روی گذاشتهاند را مورد نقد و بررسی قرار میدهد و در مرحله بعد با بهرهگیری از
سنت غنی جامعهشناسی ،چارچوب متفاوتی برای فهم جامعه ایران و تحوالت آن ارائه کند.
جامعه مدنی امروز ایران (گروهها و نیروهای مختلف اجتماعی) بیش از پیش ایده بازار بیشتر
و دولتگرایی (بوروکراتیزهشدن مناسبات و خدمات اجتماعی) را به پرسش کشیده است.
اندیشه زندگی برابریخواهانه بیش از پیش گسترش یافته است .ادارهکردن و مدیریت دولتی
مطالبات گروههای مختلف اجتماعی که دولت دنبال میکند ،ناممکن است .بحرانها و مسائل
جامعه ایران ناشی از دوگانه یا بازار بیشتر یا دولتگرایی است .در تفکر دولتگرایی ،مدیریتِ
جامعه مدنی و اقتصاد (بازار) مطرح است در حالی که مسأله آرایش مناسب میان این سه عرصه
برای دستیابی به توسعه و غلبه بر چالشها مطرح میشود .دولت ایران در وضعیت کنونی،
درمانده از پاسخ به مطالبات جامعه مدنی است .تضاد درون شرکتها بین کار و سرمایه به بیرون
کشیده شده است و کارگران دولت را مقصر میدانند .از سویی دولت نمیتواند جامعه مدنی
برنامهریزی شده ایجاد کند و از سویی اجازه نمیدهد جامعه مدنی از تعامل با دولت،
نوآوریهایی برای برونرفت از معضالت بهدست دهد .نقد بوروکراتیزهشدن رو به رشد
مناسبات اجتماعی بهمعنای تأیید رویکرد نولیبرالی و بازارگرایی (بازار آزاد خودتنظیمگر) نیست.
حذف هرگونه ارتباط میان جامعه مدنی و اقتصاد با دولت به بهانه دفاع از آزادیهای فردی علیه
دولت سرکوبگر ،مبتنی بر واقعیت نیست .دولتگراها عالج همه مشکالت را در توسعه نقش
دولت میدانند و بازارگراها راهحل را در گسترش بازار آزاد میدانند .اولی به بوروکراتیککردن
مناسبات اجتماعی و دومی به کاالییشدن و بازاریشدن مناسبات اجتماعی منجر میشود .با
فروپاشی و بحران نظری دولتگرایی و بازارگرایی راه برای ظهور دیدگاه جدیدی در فهم جامعه
ایران گشوده شده است .جامعه مدنی ،دولت و اقتصاد (بازار) عرصههای مستقلی نیستند که جدا
از هم کارکرد داشته باشند ،پس این سؤال که کدام بهتر است دولت بهتر یا بازار بیشتر؟ نادرست

  191پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

است .طرح این سؤال ما را به سوی چارچوب اشتباه در تحلیل میکشاند .چارچوب تحلیلی
آرایش مناسب میان سه عرصه ،توضیح بهتری برای فهم جامعه و تحوالت آن به دست میدهد.
اقتصاد و بازارها در جامعه مدنی حک شدهاند .جامعه مدنی بهوسیله نهادها و قوانین دولتی
شکل میگیرند و توسعه پیدا میکنند و جامعه مدنی نیز عملکرد و ساختار دولت را تحت تأثیر
قرار میدهد .بازار بیشتر یا دولت صالح ،راهحل غلبه بر مشکالت و شکستها نیست .موفقیت
در تحلیل و غلبه بر مشکالت پیشروی در تعامل و ارتباط مناسب میان جامعه مدنی ،دولت و
اقتصاد (بازار) است .آرایش مناسب در شکلگیری نهادهایی است که ارتباط و تعامل مناسبی بین
ساختارهای دولتی ،بازیگران بازار و جامعه مدنی ایجاد کنند .راهحل توسعه و موفقیت کشورها
در غلبه بر چالشها بازاندیشی و رابطه جدید در آرایش مناسب بین جامعه مدنی ،دولت و
اقتصاد است .دستیابی به آرایش مناسب و تحول مدام در رابطه میان جامعه مدنی ،دولت و
اقتصاد (بازار) برای هر جامعهای ضروری است.
جوامع مختلف نیاز دارند آرایشهای مناسب خود را بیابند و مدام آن را بازسازی کنند.
آرایش مناسب نه وارداتی و نه دائمی است .چند نتیجه اصلی مقاله عبارتند از:
 ارتباط و تعامل میان دولت و بازار بدون حضور فعالِ جامعه مدنی به ثروتمندشدن بخشی ازنخبگان بوروکرات و بازاری میانجامد و گروههایی از مردم که به قدرت دولتی دسترسی
ندارند ،بیشترین زیان را متحمل میشوند.
 جامعه مدنی قوی بدون ارتباط و تعامل با دولت ،شرط کافی و راه حل کارآمد برای پیشرفتو رفاه نیست.
 بازارگرایی و دولتگرایی نوشدارویی برای آزادی و ثروت نیست. آرایش مناسب میان جامعه مدنی ،دولت و اقتصاد (بازار) در هر جامعهای متفاوت از جامعهدیگر است اما به طور کلی اقتصاد و بازار در جامعه مدنی حک شده است.
 یکپارچهسازی نهادی و الگوبرداری از نهادهای کشورهای پیشرفته بدون توجه به سنتتاریخی کشورها فاجعهبار است.
واژگان کلیدی :بازارگرایی ،دولتگرایی ،آرایش مناسب ،اقتصاد ،جامعه مدنی
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آینده پژوهی تغییرات اجتماعی خانواده در کالنشهرهای ایران
علی نوری

5

آینده پژوهی نهاد خانواده و تغییرات مورد انتظار در حوزه ساختار و کارکرد آن ،مستلزم بررسی
دقیق عوامل مؤثر بر آن است .این عوامل با توجه به شرایط زمانی ،ساختارکنونی و ویژگیهای
فرهنگی کالنشهرهای ایران پیامدهای ناگریزی برای آینده خانواده دارد .پژوهشهای انجام شده
در سطح ملی و جهانی ،دالیل مختلفی را برای این تغییرات آشکار ساختهاند .از سویی ،تغییرات
خانواده در ایران هماهنگ و همسو با تغییرات جهانی ،رخ داده است و از طرف دیگر ،تغییرات
خانواده ایرانی ،متأثر از فضای فرهنگی جامعه ایران ،مسیری متفاوت از سایر جوامع را تجربه
میکند .نهاد خانواده در ایران ،توأمان در معرض سنتگرایی و مدرنیسم قرار گرفته و دو فرآیند
آن را تحت فشار و تحت تأثیر قرار دادهاند .مدرنیسم از طریق تغییر و تحوالت اجتماعی-
فرهنگی و فرآیند جهانیشدن به سرعت در ساختار و مسائل خانوادههای ایرانی تأثیر گذاشته
است .از سوی دیگر ،فرهنگ و سنتهای بومی و دینی در ارکان خانواده تأثیرگذارند.
سوال اساسی این پژوهش این است که تغییرات نهاد خانواده ناشی از تغییرات جهانی از
تأثیرپذیری مستقیم نسل جدید از ارزشها و هنجارهای سایر جوامع نشأت میگیرد یا نهاد
خانوا ده در نسل آینده به طور غیرمستقیم و از طریق تغییر در شیوه تربیت والدین ،از سایر
جوامع اثر میپذیرد و دستخوش تغییر میشود .در این پژوهش از نظریه فردگرایی گیدنز و
عادتواره بوردیو به عنوان چارچوبنظری استفاده گردیده است.
روش مطالعه از نوع کیفی پدیدارشناسی بوده و پس از مرور و بررسی مطالعات پیشین و
بهرهگیری از دادههای ثانویه و کتابخانهای ،مصاحبه با افراد در سن ازدواج ،عموم مردم و
صاحبنظران انجام گرفته است و از دیدگاه جامعه آماری به موضوع پرداخته شده است.
براساس یافتههای پژوهش ،نهاد خانواده در جامعه ایران به سرعت در حال تغییر است.
درباره روند و دالیل این تغییرات ،شایسته است عواملی از قبیل پایگاه اجتماعی -اقتصادی،
 .5دکتری جامعه شناسی ،گرایش مسایل اجتماعی ایران ؛ Nouri54@yahoo.com
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ارزشها و هنجارهای اجتماعی که تعیینکننده نوع تربیت فرزندان است ،مورد توجه قرار گیرند.
تغییر نگرشهای نسل پیشین در حوزه ارزشها ،ساختار و کارکرد خانواده -که غالباً ناشی از
عوامل بیرونی است -از طریق شیوه تربیت و رفتار با فرزندان در تغییر نگرشها و ارزشهای
نسل آینده و تغییرات ساختاری و فرهنگی نهاد خانواده در آینده ،نقش مهم و مؤثری ایفا میکند.
ارزشهای فردگرایی و مادیگرایی -که دو ویژگی اساسی دنیای مدرن هستند -مورد توجه نسل
امروز جامعه ایران قرار گرفته و فضای فرهنگی جامعه را به لحاظ عینی و ذهنی تسخیر کرده
است ،به طوری که افراد در هر تصمیم و اقدامی جنبههای مادی آن را مهمتر میدانند ،بنابراین
جنبه های مادی محاسبات زندگی زناشویی پررنگ شده و رفاه مادی به یک معیار مهم برای
تشکیل خانواده تبدیل شده است؛ در حالی که جامعه ،توان تأمین این توقعات مادی را ندارد .از
طرفی ،والدین مجبورند تمام زمان و انرژی خود را برای برآوردن نیازهای مادی خانواده صرف
کنند و برای جامعهپذیر کردن و انتقال ارزشهای خود به فرزندانشان فرصتی پیدا نکنند .دور
شدن از روحیه فدا شدن برای خانواده -که ویژگی خانوادههای پیشین بوده است -نیز عاملی
برای تغییر است .به هم ریختن نظم جامعه سنتی و از بین رفتن مکانیسمهای گذشته برای
آشنایی پیش از ازدواج ،سبب شده است که پیدا نکردن فرد مناسب برای ازدواج به مانعی برای
ازدواج جوانان تبدیل شود.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که شاهد تغییرات گستردهای در حوزه خانواده به لحاظ
ساختار ،کارکرد و نقشهای خانواده در کالنشهرهای ایران در دهه آینده خواهیم بود .به ویژه،
به دلیل گسترش ارتباطات از طریق شبکههای اجتماعی و اینترنت ،تأثیرپذیری از سایر جوامع
بیشتر میشود .از آن جا که فضای مجازی ،معرف دقیق و صحیحی از سایر فرهنگها برای
جامعه ما نیست ،تغییرات ناشی از عوامل بیرونی با آسیبهای زیادی همراه است .بر اساس
یافته های پژوهش ،تغییر نگرش والدین یا نسل امروز بیشترین تأثیر را بر تغییر اعمال و رفتار
نسلهای آینده خواهد داشت– که در شیوه تربیت فرزندان نمود مییابد -با قدری تأمل در
روش و نوع تربیت کودکان در جامعه امروز میتوان چشمانداز و وسعت تغییرات آینده را در
حوزه خانواده درک کرد .مجموعه عوامل پیشگفته ،خانواده ایرانی را در شرایطی قرار خواهد
داد که هر چه بیشتر از قالب خانواده هستهای فاصله گیرد و به سمت شیوههای دیگری از
زندگی از قبیل خانواده تک والدی ،همباشی زن و مرد ،تجرد قطعی زنان و مردان و فروپاشی
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خانوادههای کنونی میل کند .گفتنی است با اجرای برنامههای کوتاه مدت و میان مدت میتوان
قدری از شتاب این تغییرات کم کرد.
واژگان کلیدی :تغییرات خانواده ،تغییرات اجتماعی ،آینده پژوهی ،کالنشهر ،تربیت ،فرهنگ
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کاوشی کیفی از رضایت زناشویی و تأثیر آن بر تعهد زنان متأهل شهر مشهد
محمدرضا نوریمقدم ،5سعیده ابراهیمینیا

5

ازدواج یکی از پیچیدهترین و مهمترین پدیدههای اجتماعی است .در جوامع دینی ،ازدواج تنها
سیستم اجتماعی است که موقعیت را برای رابطه جنسی رضایتبخش فراهم میکند و پیوند بین
دو جنس را بر پایه روابط پایای جنسی موجب میشود (کاپالن .)5665 ،رضایت زناشویی،
احساس عینی از خوشنودی ،رضایت و لذت تجربهشده توسط زن و مرد است ،وقتیکه همه
جنبههای مشترک زندگیشان در نظر گرفته شود (رابل.)5662،3
دلیل اهمیت موضوع عدم تعهد و تأثیر آن بر روابط زناشویی این است که ازدواج ،دلیل
اصلی برای ارتقای سطح شخصیت و سالمت روانی میباشد ولی با وجود خیانت یکی از
زوجین ،دچار آسیبی جدی میشود و منجر به احساس محرومیت ،ناکامی و عدم احساس
ایمنی ،در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده میگردد (شاملو .)5326،در دهههای گذشته ،افراد با
هدفهایی چون اهداف جنسی ،اقتصادی و فرزندآوری ازدواج میکردند ولی امروزه این اهداف
تغییر یافته و افراد برای اهداف و نیازهای روانشناختی ازدواج میکنند .با توجه به اینکه جامعه
ایران در حال گذار میباشد و تغییرات فرهنگی و تکنولوژی ،دگرگونی و تغییرات ارزشها،
رسم ها و باورها را در پی داشته که سرعت این تغییرات هم قابل توجه است ،مفاهیم خانواده و
روابط زناشویی در این زمینه ،قابل بررسی است.
این پژوهش چهارچوب مفهومی را در سه حوزه نظریات فیزیولوژیکی ارتباط جنسی و
زناشویی ،نظریات بعد روانی و ذهنی ارتباط زناشویی و نظریات تعهد زوجین دستهبندی نموده
است و هدف آن شناخت ارزشها و نگرشهای زنان متأهل نسبت به تعهد زناشویی ،پایبندی
مذهبی ،تأثیر رضایت از زندگی بر میزان تعهد ،تعریف و نگرش نسبت به مسأله تعهد در
خانواده ،همچنین عوامل بازدارنده و ایجادکننده تعهد در خانواده مشارکتکنندگان است.

 . 5کارشناسی ارشد جمعیت شناسی از دانشگاه تهران ؛ moohamad.nori@ut.ac.ir
 .5دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه یزد؛ saeede.ebrahiminia@gmail.com
3. Rabel
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روش پژوهش حاضر ،کیفی است که با استفاده از روش نظریه زمینهای به دنبال کشف و
شناخت نگرشها و بازنمایی معنایی تعهد زنان متأهل شهر مشهد است .مصاحبههای عمیقی با
 56زن متأهل مشهدی که حداقل  5سال از ازدواج آنان گذشته باشد ،صورت گرفت که برای
تحلیل آنها از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی استفاده شد .در پایان با تجزیه و تحلیل مقولهها
با استفاده از نرمافزار  Maxqdaمدل گزینشی عوامل مؤثر بر تعهد زنان نیز ارائه گردیده است.
یافتهها شامل  52مفهوم 3 ،مقوله اصلی و یک مقوله هستهای با عنوان «تعهد و خط قرمز»
است .با توجه به یافتههای تجربی این پژوهش ،مهارت افراد در برقراری ارتباط ،تعامل و گفتگو
در خصوص روابط جنسی ،گذشت زمان ،مهارت و گفتگو در خصوص رابطه زناشویی،
همچنین کشف و شناخت نگرشها و بازنمایی معنایی تعهد در مشارکت کنندگان مورد بررسی
قرار گرفته است .خیانت و عدم تعهد زناشویی بر اساس یک تعریف کلی ،نقص تعهد رابطه
دونفره است که منجر به شکلگیری درجاتی از صمیمت عاطفی و فیزیکی با فردی خارج از این
رابطه میشود .تعهد زوجین هم با توجه به ویژگیهای رفتاری و فکری زوجین ،رابطه مستقیمی
با درجه تعریف از تعهد آنها اهمیت دارد که در خالل روابط زناشویی افراد شکل میگیرد .طبق
یافتهها زوجین تعریف و میزان رعایت تعهد را کامالً فردی و شخصی میپندارند و با مفاهیم
کامالً فردی و ذهنی خود ،تعریف و چهارچوب مشخص میکنند که در مصاحبه شنوندگان
بسیار متفاوت است.
از مهمترین مقولههای این پژوهش« ،رضایت جنسی» با دو خرده مقوله «پایین بودن
مهارتهای رابطه جنسی» و «کمبود گفتگو در مورد رابطه جنسی» است .این دو مقوله در رضایت
به دو مقوله جزئیتر «پایین آمدن رضایت جنسی» و «عدم مهارت جنسی» و مقوله ساخت
تعامالت هم به مقوله جزئیتر «تأثیر ذهنی مثبت گفتگو در رابطه جنسی» تقسیم شده است.
به طور کلی یافته ها حاکی از آن است که برخی مصاحبه شوندگان به دالیلی همچون عادی
یا کم اهمیت شدن رابطه جنسی ،عدم ارضای جنسی یکی از زوجین ،پایین بودن مهارت در
روابط زناشویی« ،رضایت جنسی» باالیی نداشتند .از مفاهیمی که در این خصوص به دست آمده
«عدم تعامل و گفتگو در مورد رابطه» است .همچنین از دیگر یافتههای این پژوهش ،تغییرات
نگرشی و ارزشی در خصوص مفاهیم و چیستی خانواده است .زوجین در این خصوص ،تعریف
و میزان رعایت تعهد را کامالً فردی دانسته و با مفاهیم فردی و ذهنی خود ،تعریف و
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چهارچوب مشخص کردهاند که در افراد مورد بررسی ،بسیار متفاوت بوده که نشان از تغییرات
مفهومی ،پیرامون چیستی خانواده و تعهد میباشد.
با توجه به یافته این پژوهش ،مهارت و آموزش زوجین قبل از ازدواج ،بهعنوان عاملی
تأثیرگذار بر مسائل جنسی باید جدی گرفته شود ،زیرا در ادامه زندگی ،مشکالت بهمرور بر فرد
غلبه مینماید و سبب آسیبها و صدمات جبرانناپذیری میگردد.
واژگان کلیدی :خانواده ،تعهد زنان ،طالق ،رضایت جنسی ،ارزش ،نگرش
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فراتحلیل مطالعات رسانه وآسیبهای اجتماعی خانواده در کالنشهر تهران
در دهههای اخیر
نوروز هاشم زهی ،5نازنین ملکیان ،5آرزو کاظمی

3

خانواده ،زیربنای اساسی و واحد بنیادین جامعه و کانون تعالی انسان و تکامل جامعه و همین-
طور حفظ سنتها و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی بوده و فراگیرترین نهاد اجتماعی است که
هم تغییرات بزرگ اجتماعی را منعکس میکند و هم عالمتی برای دیگر تغییرات فرهنگی به
حساب میآید .در حقیقت ،خانواده به مثابه مهمترین نهاد اجتماعی ،ترتیبات اساسی زندگی را
فراهم میکند و چارچوبی برای پیوندهای اجتماعی است که در آن ،زندگی در طول نسلها
تداوم مییابد و زندگی روزمره و ارزشهای اخالقی فرد ،بازتولید و بازنمایی میشود .همینطور
خانواده یکی از نیروهای هنجاری در هرجامعهای قلمداد میشود که از یک سو ،تقویت و
استحکام آن ،ارتباط مستقیمی با انسجام اجتماعی دارد و از سوی دیگر ،پیوستگی آن با دیگر
اجزای نظام اجتماعی در حفظ کلیت جامعه ،اثرگذار است.
در قرن گذشته ،خانواده و ساختار و عملکرد و الگوهای آن با تغییراتی مواجه شده است ،به
طوری که مشاهده میشود در دهههای  5336و ،5356الگوی خانواده هستهای در برابر الگوی
خانواده گسترده که تا پیش از آن زمان ،الگوی رایج خانواده بود ،مطرح شد و به عنوان الگوی
خانواده مدرن ،مورد توجه قرار گرفت .در ادامه نیز ،از دهه  ،5336به ویژه در کشورهای غربی،
مفهوم تنوع خانواده تبدیل به موضوع مهمی در جامعهشناسی و مباحث خانواده شده است که
حرکت مداوم از خانواده هستهای به سمت دیگر اشکال خانواده ،مانند خانواده تک نفره یا
خانواده تک والدی را نشان میدهد .الگوی تنوع خانواده به نبود مدل استانداردی از خانواده
اشاره میکند که متأثر از عواملی چون افزایش طالق ،پذیرش سبک زندگی جایگزین ،پیری
جمعیت ،نرخ پایین ازدواج و زاد و ولد و رشد تنوع قومی بوده و بازتعریف مفهوم خانواده و

 . 5عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی و ارتباطات واحد تهران شرق؛ no_hashemzehi@yahoo.com

 .5عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی و ارتباطات واحد تهران شرق
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
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جایگزینشدن اصطالحاتی چون خانوادهها وتنوع خانواده را به دنبال داشته است .در چنین
زمینهای ،خانواده عبارت است از یک نهاد اجتماعی که شامل تنوعی از ایدهها و باورهای
فرهنگی در مورد زندگی خانوادگی و انواعی از الگوهای خانواده میشود.
امروزه همزمان با گسترش رسانههای عمومی ملی و فراملی در درون خانواده و به ویژه با
ظهور فضای مجازی به موازات فضای واقعی و دو فضاییشدن جهان ،تغییرات بنیادینی در
جهان اجتماعی افراد و فضای زندگی و مسیر زندگی به وجود آمده و گستره اجتماعی دنیای
افراد در فراسوی مرزهای مکانی ،زمانی و فرهنگی قرار گرفته است .در واقع ،صنعت همزمان با
ارتباطات و فناوریهای فضای مجازی ،تمامی شئون زندگی انسان و حیات اجتماعی را متأثر
کرده و زندگی اجتماعی افراد را با گسترههای تازهای رو به رو کرده است .به طوری که میتوان
گفت چگونگی نظام اخالقی و ارزشی خانواده با عنصر مهمی با عنوان رسانه خانواده پیوند
خورده است .رسانه از کارکردهای فراوانی برخوردار است ،بخشی ازکارکردها با حیطه خانواده
ارتباط دارد .گسترش و پیشرفت شتابنده تکنولوژی و نفوذ عمیق آن در همه عرصههای زندگی
در بسیاری از موارد با ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی و انسانی جوامع ،سازگاری و همگونی
ندارد و گاه سبب میشود که تکنولوژی نه در خدمت بشر بلکه جدا از وی و علیه او به کار
رود .امروزه گسترش روزافزون رسانههای جدید مانند اینترنت ،شبکههای ماهوارهای ،تلفن
همراه و شبکههای اجتماعی باعث تضعیف ارتباطات خانوادگی شده است و با گسترش روز-
افزون این رسانه ،روند نوسازی به تضعیف پیوندهای سنتی انجامیده است.
هدف این مقاله ،فراتحلیل مطالعات رسانه و آسیبهای اجتماعی خانواده در کالنشهر تهران
در دهههای اخیر است .این روش تالش میکند با ترکیب نتایج پژوهشهای گذشته در یک
چارچوب کمی به نتایج جدیدی دست پیدا کند .نتایج اینگونه تحقیقات ،استفاده از آنها برای
غنیسازی متون درسی ،اصالح ،فرهنگسازی از طریق رسانههای جمعی و استفاده از آن در
نظام دانشگاهی است.
در این پژوهش ،گزارشهای متعدد بر اساس موضوعات مورد مطالعه ،دستهبندی و روش-
های به کار گرفته شده ،مورد بررسی و یافتههای این تحقیقات ،دستهبندی و تحلیل شدهاند .در
این پژوهش ،پرسشنامهای با  33پرسش برای تحلیل ابعاد مختلف پژوهشهای انجامشده ساخته
شد .محدوده مکانی این بررسی ،شهر تهران و محدوده زمانی آن ،مطالعات و پژوهشهای
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انجامشده درباره رسانه و آسیب خانواده در دهههای اخیر بوده است .اغلب آثار از نظر ویژگی-
های عمومی و محتوایی ارزیابی شدهاند .پیمایش پرکاربردترین روش در آثار فراتحلیل بوده
است .اغلب این تحقیقات از نظریههای جامعهشناسی ،ارتباطات و روانشناسی و به طور خاص
از نظریههای کارکردگرایی ،ساختگرایی ،نظریه کنش متقابل ،نظریه کاشت و نظریه برجسته-
سازی استفاده کردهاند .در مجموع ،پژوهشهای وارد شده به فراتحلیل از دیدگاه  25نظریهپرداز
که درباره رسانه و خانواده تبیینی ارائه کردهاند ،استفاده شده است .در این آثار بیشتر از نظریه-
های دورکیم ،ماکس وبر ،گیدنز ،برگر ،گربنر ،والدهال و دنیس مک کوئل استفاده شده است.
بر اساس نتایج تحلیلها از میان رسانهها ،شبکههای اجتماعی (تکنولوژیهای نوین ارتباطی)
بیشترین آسیب را بر خانوادهها وارد میکنند .از پیامدهای شبکههای مجازی ،بیشتر کم رنگ-
شدن ارزشهای دینی ،فرهنگی ،اخالقی ،اجتماعی و خانوادگی در تحقیقات تکرار شده است.
برنامهسازی از طریق رسانه و تولید برنامههای آموزشی مذهبی با تأکید بر کارکرد آموزشی در
خانواده و برگزاری کالسها ،کارگاهها و دورههای آموزشی از مهمترین راهکارها در پژوهش-
ها عنوان شده است .از تحقیقات انجامشده این نتیجه به دست میآید که گسترش رسانههای
جمعی باعث تضعیف روابط میان اعضای خانواده ،کاهش عالقه و محبت زوجین به یکدیگر و
تضعیف صمیمیت خانوادههای تهرانی میشود.
واژگان کلیدی :مطالعات رسانه ،آسیب اجتماعی ،خانواده ،کالنشهر تهران ،شبکه های اجتماعی
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حاشیهنشینی و ناپایداری اجتماعی -اقتصادی؛ اتنوگرافی نهادی
حاشیهنشینی در ایران
عثمان هدایت
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سابقه شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی در ایران به عنوان یکی از مصادیق اصلی فقر شهری
در تاریخ شهرنشینی معاصر ایران به سالهای  5356 -52باز میگردد .بیشتر مطالعات ،تشدید
روند شکلگیری این سکونتگاهها در ایران را به سال  5326و به دنبال اصالحات اراضی و
شکلگیری صنایع مونتاژ و افزایش روند مهاجرتهای روستا  -شهری و تغییر در سازمان فضایی
شهرهای کشور نسبت میدهند .افزایش سریع جمعیت شهری ،نقش کلیدی را در بحران مسکن
شهری بازی کرد .بین سالهای 5322و 5332جمعیت شهری ،حدود  55درصد رشد کرد و رشد
ساالنه آن  2/2درصد بود .همچنین این امر سبب تحوالت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگیای شد
که شیوههای حمکرانی ،مناسبات طبقاتی و جغرافیای شهری و منازعات شهری و  ...را
دستخوش تحول نموده است .آنچه در مطالعات و تحقیقات صورتگرفته درباره وضعیت
حاشیهنشینی نشان میدهد ،این امر در پیوندی ناگسستنی با وضعیت سیاسی  -اقتصادی کشور
دارد و به تبع یکی از مجراهای پیگیری آن ،بحث از نهادهایی است که در وضعیت افزایش
حاشیهنشینی نقش دارند ،بنابراین فرض بنیادین این پژوهش ،حول این بحث میچرخد که
حاشیه نشینی ،برآیند طرد نهادی است که در شرایط ناپایدار اجتماعی و اقتصادی به منصه ظهور
و گسترش رسیده است .با این وجود ،مسأله این پژوهش این خواهد بود که چگونه ناپایداری
اجتماعی و اقتصادی در ایران منجر به حاشیهنشینی شده است؟
نظریه توسعه پایدار شهری ،حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست درباره مسائل
زیستمحیطی به خصوص محیطزیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای
حمایت از منابع محیطی ارائه شد .توسعه پایدار شهری نیازمند شناسایی محدودیتهای محیطی
برای فعالیتهای انسانی در ارتباط با شهرها و تطبیق روشهای طراحی در این محدودیتها
است .در این نظریه ،موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،گرایش اقتصادی و توسعه ،دانشگاه شیراز؛ osmaanhedayat68@gmail.com
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واردکردن ضایعات به منابع تجدیدناپذیر مطرح است .این نظریه که با رشد و گسترش بیرویه
شهرها و افزایش جمعیت آنها در قرن اخیر و ایجاد مسائل و مشکالت مختلف در زمینه
شهرنشینی مطرح گردیده بود تا سالها بیشتر ،حول ضرورتهای اقتصادی و محدودیتهای
زیستمحیطی بوده و به بقیه جوانب زندگی شهری توجه کمتری مینمود ،به خصوص مباحث
اجتماعی ،کمترین اهمیت را داشتهاند اما مباحثی از جمله شکاف طبقاتی ،سرمایه اجتماعی،
تضاد فرهنگی ،فضاهای شهری و حق به شهر و  ...وارد این رویکرد شده است که جنبه
اجتماعی آن را پررنگتر نموده است .طرد نهادی یکی از مهمترین مباحثی است که میتواند در
این زمینه تأثیرگذار باشد ،به طوری که آن را با دسترسی به امکانات ،وجود برنامههای توسعهای
و تخصیص بودجه از سوی این سازمانها یا متولیان و ذیمدخالن شهری میتوان ارزیابی نمود.
امروزه با مطرح شدن توسعه پایدار شهری و لزوم توجه به همه ابعاد وجودی شهر ،اعم از
زیستمحیطی ،اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی و کالبدی به عنوان پایههای توسعه پایدار شهری و
دستیابی به کیفیت زندگی مناسب ،مشکل سکونتگاههای غیررسمی وارد فاز مطالعاتی جدیدی
شده است و محققان با دیدی کلیتر ،این پدیده را در شهرها مطالعه میکنند .از آنجا که یکی از
اهداف اصلی توسعه پایدار ،مسأله کیفیت زندگی و تأمین رضایت افراد است ،تالش در جهت
شناخت شاخصهای کیفیت زندگی در این سکونتگاهها و تعیین رابطه آنها با رضایتمندی
ساکنان ،ما را در شناخت ابعاد کیفیت زندگی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان یاری میکند.
روش تحقیق حاضر ،روش اتنوگرافی نهادی است .فرض عمده روششناسی اتنوگرافی
نهادی این است که تجربه روزمره افراد ،شکلیافته و سازمانیافته میباشد و این امر ،نتیجه
عواملی است که خارج از تجربه روزمره انسانهای فرودست قرار دارد .اتنوگرافی نهادی در آمد
و شدی مداوم ،میان صداهای خفهشده و متولیان سیاستهای رسمی به دنبال دفاع از طردشدهها
است و ریشه سازمانیافتگی اجتماعی را به واسطه متون متن بنیاد (از قبیل سند ،فیلم ،پوستر و
عکس) واکاوی میکند .در اتنوگرافی نهادی ،انسانها در برابر نهادها تعریف میشوند .به بیانی
دیگر ،ما در تحلیل از حاشیهنشینها ،زنان ،قومیتها و تمام طردشدهها ناگزیر هستیم که آنها را
در ارتباط با نهادهای رسمی و متون نهادی در یک کلیت قرار دهیم .صداهای طردشده و
بازشناسی آنها ممکن نیست مگر با نگاهی از درون حاشیهها به نهادها .ما از درون و به میانجی
تجربه سرکوبشدهها درباره نهادها قضاوت میکنیم .اتنوگرافی نهادی ابزاری است که از انتقاد
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برخاسته و هدف آن ،تولید دانش براساس شرایط واقعی زندگی خودمان است .در این رابطه از
دو نوع داده به صورت مقایسهای استفاده میشود .تحلیل اسناد ،آمار ،سایتها و بخشنامههای
نهادهای مربوط و مصاحبه با کارشناسان حوزه مسایل شهری ،دو ضلع مثلثی هستند که برآیند
مقایسه و تحلیل آنها نتیجهگیری است .نتیجهگیریای که در حکم ارائه پیشنهادات در زمینه
توسعه پایدار شهری و لحاظنمودن جایگاه و موقعیت حاشیهنشینان میباشد.
یافتههای پژوهش حاضر ،حاکی از طرد نهادی حاشیهنشینان شهری در ایران دارد .این طرد با
مکانیسمها و استراتژیهایی همراه بوده است که میتوان نمود آنها را در شهریشدن سرمایه،
خدماتیشدن اقتصادی ،وابستهبودن به دولت ،ایجاد رانت در بخش ملک ،گرایش به مصرف و
غلبه ایدههای بازاری بر ساحت اجتماعی فرهنگی جامعه ایران و همچنین نبود برنامه توسعه
شهری و شکست برنامهها و سیاستهای نهادی در مدیریت و کنترل این مناطق دارد .آنچه به
عنوان پیامد این وضعیت ،حاصل شده است مسألهمندی حاشیهنشینی است که با آسیبهای
حاصل از آن برای نهادهای ذیربط ،پروبلماتیک شده است.
واژگان کلیدی :حاشیهنشینی ،ناپایداری اجتماعی -اقتصادی ،اتنوگرافی نهادی ،طرد نهادی،
توسعه پایدار شهری
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مطالعه تجربه شغلی معلمان قراردادی در مدارس خصوصی تهران؛
مطالعه موردی معلمان زن علوم انسانی
زهرا یاوند طاهری ،5زهرا نقشبند
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برونسپاری حوزه آموزش به بخش خصوصی و کاالییسازی آن تا به حال موضوع پژوهشهای
بسیاری تحت ادبیات «عدالت آموزشی» قرار گرفته است اما این فرآیند همانقدر که زندگی
دانشآموزان و دسترسی آنها به امکانات آموزشی مطلوب را تحت تأثیر قرار میدهد ،بر زندگی
معلمان قراردادی شاغل در این مدارس نیز اثرگذار است .تأثیری که کمتر در مباحث آکادمیک و
علمی و بیشتر در قالب اخبار و مقاالت رسانههای خبری و تحلیلی کاویده شده است .از آنجا
که طبق آمارهای بانک جهانی ،ایران روندی پرشتاب در موقتیسازی نیروی کار طی میکند و
روز به روز به تعداد نیروی کار قراردادی در بدنه آموزش و پرورش افزوده میشود ،مورد توجه
قرارگرفتن معلمان قراردادی در عرصه پژوهشهای آکادمیک از حیث حیات شغلی و منزلتی
ضروری به نظر میرسد.
این پژوهش به مطالعه تجربه بیثبات شغلی «معلمان زن علوم انسانی» در مدارس تهران در
فرآیند خصوصیسازی آموزش میپردازد .گروه مورد بررسی این پژوهش به این دلیل ،معلمان
زن انتخاب شدهاند که نرخ بیکاری زنان شاغل با تحصیالت آکادمیک باال که جذب مشاغل
موقت میشوند -تا بیکار نمانند -نزدیک به  515برابر مردان است و در بدنه آموزش و پرورش،
بیش از مردان تحت کنترل و قضاوت ایدئولوژیک قرار دارند .از سوی دیگر ،وضعیت معلمان
دروس علوم انسانی بهدلیل دوگانهسازی رسمی رایج میان علوم انسانی غربی و اسالمی ،محتوای
از پیش مدون و متحولشده رسمی کتابهای درسی بعد از اعمال سیاستهای انقالب فرهنگی،
غیرانتقادی و بیکارکرد تلقیشدن علوم انسانی و قرارگرفتن معلمان در تنگنای آموزش
محافظهکارانه یا آموزش انتقادی ،سویههای پرابلماتیک بیشتری دارد.

 .5کارشناسی ارشد جامعهشناسی از دانشگاه تهران
 . 5دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه الزهرا ؛ z.naghshband@gmail.com

  111پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

در این پژوهش با استخدام رویکرد کیفی و استفاده از نمونهگیری نظری ،با  36معلم زن
علوم انسانی در بازه سنی  52-26سال مصاحبه عمیقِ نیمهساختاریافته صورت گرفته است.
معلمان انتخابشده در دانشگاههای برتر دولتی تحصیل کردهاند و این معلمان بیش از  5سال
سابقه تدریس در مدارس خصوصی شاخص را دارند .نقش پژوهشگران در این پژوهش –به
دلیل ایفای نقش معلم-محقق ،مشاهده همراه با مشارکت بوده است .برای تحلیل دادهها از روش
نظریه دادهنگر اشتراوس و کوربین استفاده شده است و دادهها در سه سطح باز ،محوری و
گزینشی کدگذاری شدهاند.
در این پژوهش با ترکیب دو رویکرد جامعهشناسی فرهنگی و استفاده نظریات ریچارد
سنت ،اروین گافمن ،پیر بوردیو و همچنین رویکرد مطالعات کاربا تمرکز بر آرای اولین رایت و
گای استندینگ به تحلیل وضعیت شغلی و چالشهای پیشروی معلمان قراردادی زن علوم
انسانی و تسری این چالشها به زیست شخصی آنها پرداختیم.
بر اساس یافتههای این پژوهش ،عرصه خصوصیسازی آموزش در ایران از حیث تأثیر بر
معلمان را در سه سطح میتوان مورد تحلیل قرار داد .سطح اول ،تحلیل جایگاه دولت است.
دولت ،بازیگری مهم در تسریع روند برونسپاری آموزش ،جذب دانشآموزان بیشتر به سمت
مدارس خصوصی و به حاشیهراندن معلمان قراردادی از حوزه سیاستگذاری رسمی است .دولت
همچنین با در اختیارداشتن نهاد گزینش –که بیشترین فشار ایدئولوژیک آن بر زنان و معلمان
علوم انسانی وارد میشود -حضور معلمان در مدارس را نه فقط از جنبه قراردادی بلکه از لحاظ
ایدئولوژیک ناپایدار میکند .دولت همچنین با تدوین محتوای رسمی و غیرانتقادی برای
کتابهای علوم انسانی بر اضطراب شغلی معلمان میافزاید و روند تدریس آنها را به شکل
سیستماتیک نظارت میکند .سطح دوم ،مدیران و مؤسسان مدارس خصوصی هستند .آنها برای
باقیماندن در عرصه رقابت و سوددهی ،استراتژیهایی را در مواجهه با نیروی کار اعمال
میکنند .استراتژی اول «حرفهای سازی» است .حرفهایگری مجموعه ویژگیهایی است که
معلمان این مدارس در برابر تیپ معلم سنتی میبایست واجد آن باشند .شکلدادن هویت و
رفتار سازمانی برای معلمان ،محققکردن ایدئولوژی انعطافپذیری در امر تدریس و چابکی
سازمانی مواردی است که فرآیند «حرفهای سازی» اقتضا میکند .همچنین بار این حرفهایسازی
به شکلی یکسویه باید تنها توسط معلمان به دوش کشیده شود در حالی که خود با رفتار
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حرفهای سازمانی مواجه نمیشوند .استراتژی دوم به «اپراتورسازی معلمان» با ارزشزدایی از
پشتوانه دانشی ،غلبهیافتن تیپ تسهیلگر بهجای معلم ،نظارت اتوماتیک و سلب سوژگی از معلم
و نهایتاً تجاریشدن مفهوم خالقیت اشاره دارد .استراتژی سوم «موقتیسازی» است .موقتیسازی
از قرارداد موقتی آغاز میشود و به سایر حوزههای زندگی معلمان تسری مییابد .زنان و معلمان
علوم انسانی بیش از دیگران به دلیل غیرتخصصی و غیرکاربردی خواندهشدن علوم انسانی و
همچنین پندار عدم نیاز معیشتی زنان برای حضور در بازار کار ،موقتیسازی را به شکل رنجی
مضاعف تجربه میکنند .موقتیسازی همچنین حضور معلمان در سازمان را به حضوری «گذرا»
در چرخه فرسودهشدن نیروی استخدامشده و جایگزینشدن نیروی تازه بدل میکند.
سطح سومی که این پژوهش به بررسی آن پرداخته ،معلمان هستند .بر اساس یافتههای
پژوهش میتوان دو تیپ در میان معلمان قراردادی شاغل در مدارس دولتی شناسایی کرد .تیپ
اول ،معلمان «گذرا» هستند .یعنی کسانی که زیستی مجزا و جدی بیرون از مدرسه دارند و
معلمی را عنصری هویتساز برای خود نمیدانند .مواجهه آنها با نارواییهای سیستم ،ترک آن،
بی تفاوتی نسبت به آن و درگیر نشدن با شغلشان است .این موقعیت آنها را از اینکه انگیزه کافی
برای اتحاد و همکاری با سایر معلمان داشته باشند ،باز میدارد.
تیپ دوم« ،معلمان دائم» هستند .آنها به دنبال افزایش اثرگذاری و ارتقای موقعیت در سازمان
هستند و به این دلیل ،اضطراب آنها برای حفظ جایگاهشان بیشتر است .وفاداری آنها به سازمان
و محافظهکاری در دنبالکردن اهدافشان آنها را از چانهزنی و مطالبهگری برحذر میدارد .آنها
معلمان گذرا را تهدیدی برای حضورشان در مجموعه میدانند و برخالف معلمان گذرا ،بیثباتی
و بیمنزلتی ،شرایط مداومی برای زیست شغلی آنها است .وجود این دو تیپ معلم که فرآیند
خصوصیسازی آموزش وجود آنها را ناگزیر کرده است ،امکان برقراری دیالوگ میان معلمان و
تشکلیابی آنها را ممتنع میکند.
واژگان کلیدی :کاالییشدن آموزش ،موقتیسازی نیروی کار ،معلم قراردادی ،تشکلیابی،
عدالت آموزشی ،علوم انسانی غیرانتقادی
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چرخشهای گفتمانی مواجهه حکومتها با مسأله فقر و فقیر؛
از ارزشگذاری اخالقی -عرفانی تا ارزشزدایی از فقیر و مستضعف
سامان یوسفوند
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مسأله فقر و فقیر از مهمترین و چالشبرانگیزترین دغدغههایی است که علم اقتصادی و
اجتماعی از زمان تولدش با آن مواجه بوده و نخستین اشکال قانونگذاری مدرن به این حوزه
معطوف بوده است .فراتحلیلهای اخیر در حوزه مطالعات فقر نشان میدهد که بخش اعظم این
مطالعات ،محتوای اقتصادی دارند و نگاهشان به مسأله فقر ،بیشتر ماهیت فقرسنجی داشته است.
بخش نحیفی از مطالعات فقر را هم که با رویکرد روانشناسی اجتماعی انجام شده است،
بهاشتباه به نام جامعهشناسی تعریف کردهاند .این امر نشان میدهد که ردپای مطالعات اجتماعی
فقر بسیار ضعیف است .از اینرو ،در حال حاضر فقر در درون ساحتی صرفاً اقتصادی قرار دارد
و تک صدایی بر گفتمان فقر حاکم است و صاحب نظران این حوزه نیز ریشه مسائل اقتصادی
را در درون خود اقتصاد پیگیری میکنند .این درحالی است که تأمل بر فقر و فقیر جز از دل فهم
تاریخی و الگوهای عملِ قدرت و سیاست ممکن نیست .فقر و فقیر همواره در طول تاریخ
داللتهای متعددی داشته است؛ از اینرو ،پژوهش حاضر تالش دارد با اتخاذ رویکردی جامعه-
شناختی ،اشکال گوناگون مواجهه حکومتها با مسأله فقر و فقیر در چشمانداز قانونگذارانه
ایران معاصر را فهم و چرخشهای گفتمانی آنها را صورتبندی کند .این امر باعث میشود از
یکسو ،ارزیابی دقیقتری از گفتمانهای رایج در مورد فقر و فقیر ارائه شود و از سوی دیگر،
راهبردهایی را که نظام سیاستگذار در طی صدوپنجاه سال گذشته برای مدیریت مسأله فقر و
فقیر اتخاذ نموده است ،کشف شود ،زیرا فهم فقر در بستر گسستها و مجموعهای از
رویدادهای تاریخی و نحوه مواجهه نیروهای اجتماعی با آن بهدست میآید.
مهمترین بزنگاه تاریخی در مطالعه فقر در ایران ،به دوره قاجار بهعنوان اولین آغازگاههای
مسألهمند شدن فقر برای حاکمیت بر میگردد که ظهور اولین اشکال قانونگذاری را در پی
داشته است .بر این مبنا میتوان صورتبندیهای تاریخی شناسایی شده در حوزه فقر و فقیر را
به شرح ذیل بیان نمود:
 .5دکتری جامعه شناسی از دانشگاه تهران ،پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی؛
samanyousefvand68@gmail.com
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 )5فقر و فقیر بهمثابه امری اخالقی -عرفانی (ماقبل دوره قاجار) :در این دوره ،فقر مسأله
حکومتها تلقی نمیشد .آنچه برای حاکمیت مهم بود ،مسأله عزت و ابهت دربار و نظام
شاهنشاهی بود .بهنوعی میتوان گفت تمام آنچه که وجود داشت ،معطوف به شکوه دربار بود و
فقرا که طیف گستردهای از جامعه تلقی میشدند ،عمالً فاصله زیادی با نظام حاکم داشتند و
تکلیف رسیدگی به مسأله فقر مردم با خودشان بود و نه حکومت ،گویی فقرا در اختیار تأمین
نیازهای ثروتمندان بودند.
 )5فقر و فقیر بهمثابه معضله اجتماعی و برهم زنندگان نظم اجتماعی (دوره قاجار و
پهلوی) :در این دوره یعنی اواخر قرن  53و اوایل قرن  ،52فقر ،گدایی و نداری به موضوع
پژوهش و توجه ،کنترل اداری ،توجه دولتی و به عبارت بهتر مسأله حاکمیت تبدیل شد .در این
صورتبندی ،فقر و فقیر با ماهیتی منفی ارزشگذاری شده و معنای فقر و فقیر مذموم و
نکوهیده شمرده شده است و با برچسبهایی از قبیل مفتخور ،تنبل ،مخل نظم اجتماعی و ...
تعریف شده است و از راهبردهای انضباطی  -کنترلی ،انقیادساز ،نوانخانهای استفاده شده است.
عملِ قانونگذاری و سیاستگذاری در این دوره ،ناظر به فقر نیست و ناظر به مدیریت و کنترل
فقیر است؛ حال این کنترل ،گاه وجه انضباطی و تنبیهی دارد و گاه در قالب فعلی خیریهگرایانه
صورت میبندد.
 ) 2فقر و فقیر به مثابه مستضعف و ولی نعمت حکومت (دوره انقالب و جمهوری
اسالمی) :در این دوره «قداست دادن به مستضعفین و محرومان» مهمترین احکام و گزارههایی
است که در خصوص مسأله فقر صورتبندی شده است ،تا حدی که مستضعفین به عنوان «ولی
نعمت حکومت» تلقی شدهاند« .به مستضعفان و مستمندان و زاغهنشینان که ولی نعمت ما
هستند ،خدمت کنید» (صحیفه امام ،ج .)32 ،52در این دوره ،شاهد تحول معنایی در مورد فقر و
فقیر هستیم و مفهوم مستضعف و محروم ،جایگزین مفهوم فقر و فقیر شده است .این رویکرد،
ریشه محرومیت افراد را در عللی غیر از خود فقرا جستجو میکند و قائل به این امر است که
محرومین توسط ساختارهای حکومتی ،مورد ظلم واقع شدهاند .در این دوره راهبردهای فقرزدا،
حمایتی ،ترمیمی و توانمندسازی بر رویکرد مجرمانه تلقی کردن فقرا ترجیح داشته است.
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 )2فقر و فقیر به مثابه دهک پایین (از دهه  31ش) :در این دوره ارزشزدایی از مستضعف
و ترویج نگاه خنثی نسبت به محرومان و تفکیک فقرا به فقرای موجه و ناموجه صورتبندی
شده است و احکامی در قالب «دهکهای پایین» شناسایی شده است و دولت روزبهروز
مسئولیت خود در قبال فقرا را کاهش داده است .مهمترین راهبردهای جاری در این دوره،
خودگردانی فقرا ،ترویج ایدههای کارآفرینی ،خودمراقبتی در کنار راهبردهای تنبیهی -تصفیهای و
اردوگاهی و خیریهگرایانه بوده است و راهبرد فقرزدا در این مرحله ،چندان فروغی ندارد.
همانطور که مالحظه میشود ،معنای فقر و فقیر طی دورههای مختلف تاریخی از قبیل
دوره های قبل و بعد از قاجار و پهلوی ،جمهوری اسالمی و نئولیبرال ،چرخشهای معنایی را
تجربه کرده است ،از ارزشگذاری اخالقی و عرفانی نسبت به فقر و فقیر تا ارزشگذاری منفی
و مذموم دوره قاجار و پهلوی و همچنین ارزشگذاری مثبت دوره انقالب و جمهوری اسالمی
و در نهایت ارزشزدایی دو دهه اخیر از فقر و فقیر در قالب دهکهای پایین ،حاکی از
چرخشهای گفتمانی در مواجهه حکومتها به مسأله فقر و فقیر در جامعه بوده است.
این فرایند نشان میدهد که در دوره کنونی هر یک از چهار نوع ارزشگذاری (عرفانی،
منفی ،مثبت ،خنثی) درباره فقر و فقیر در میان گروههای اجتماعی مختلف حمایت میشود اما
میزان نفوذ و غلبه معنایی هر یک از آنها بستگی به نگرش مسئوالن و عناصر حکمران دارد.
همین امر باعث شده است ،رسیدگی به مسأله اجتماعی فقر ،دچار ابهام و سردرگمی شود تا
حدی که همزمان راهبردهای متفاوت نوانخانهای ،انضباطی -کنترلی و حمایتی -خیریهای در
دستورکار نیروهای اجتماعی مختلف قرار گیرد اما آنچه که از همه این راهبردها مهمتر است،
راهبرد فقرزدایی است که در دورههای فوق ،جز در دوره انقالب اسالمی ،کمترین التفات به آن
شده است ،در حالی که فقر وضعیتی ساختاری و سطح کالن است اما مواجهات و تعامالت بر
فقیر تمرکز دارند .چنین مواجههای نشان میدهد که مسأله فقر ،نیازمند تأمل جدی از سوی
صاحبنظران ،سیاستگذاران و فعاالن مدنی است.
واژگان کلیدی :فقر ،فقیر ،مستضعف ،گفتمان ،حکومت ،سیاست اجتماعی
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بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلیقههای هنری؛
مطالعه موردی سلیقههای ادبی ،موسیقیایی و سینمایی در شهر شیراز ،سال 9911
رسول یوسفی ،5فریبا غروی منجیلی
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تمامی تجارب زیباییشناختی ،چه هنری و چه طبیعی ،با سلیقه سروکار دارند و یا متکی بدانند،
جامعهشناسیِ سلیقه معاصر نیز نشان از تکثر معیارها و ارزشگذاریهای موجود در یک جامعه
در یک مقطع خاصی از زمان دارد .در زمینه سلیقه و مصرف فرهنگی دو دیدگاه عمده وجود
دارد که صاحبنظران دیدگاه اول معتقدند رابطه نسبتاً پایداری بین وابستگی طبقاتی و کاالهای
مصرفی و سالیق هنری وجود دارد ،اما در دیدگاه دوم این اعتقاد وجود دارد که این پایداری
ضعیفتر گشته و مشخصات فردگرایانهتر جایگزین مشخصه طبقه شده است .پییر بوردیو که
میتوان او را اصلیترین نماینده دیدگاه اول دانست ،استدالل میکرد که ذوق و سلیقه ،بیش از
هر چیز به گروه اجتماعی بستگی دارد که به آن وابستهایم و سلیقه را عنصری طبقهبندی کننده
در نظر میگرفت که عامل واقعی تبدیلکردن هر چیز به نشانههای تشخص و تمایز میباشد.
استدالل او بر این مبنا استوار بود که افراد سلیقه فرهنگی را برای تقویت مرزهای سمبولیک میان
خودشان و طبقاتی که دوستشان ندارند ،استفاده میکنند .اما از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن
بیستویکم ،نظریهپردازان اجتماعی و فرهنگی کمکم این حوزه را حوزهای بسیار پویاتر و
پرمنازعهتر مفهومپردازی کرده و پایه و اساس این تغییر نگرش را چند عامل میدانند :نخست از
هم گسیختگی مدرنیته و به دنبال آن کاستهشدن از اهمیت تلقیهای مدرنیستی از هویت .دوم،
رواج فزاینده رسانهها و صنایع فرهنگی که نقش مهمی در ایجاد و القای شکلهای نوین هویت
اجتماعی براساس الگوهای مصرف و فراغت داشتهاند .این نظریهپردازان معتقدند برای افرادی
که در این عصر زندگی میکنند ،هویت در نسبت با مراجع متفاوت گوناگونی ساخته میشود.
شناخت سلیقهها و ترجیحات افراد جامعه در مصرف کاالها به خصوص کاالهای فرهنگی
میتواند مشخصکننده نوع و ساختار روابط اجتماعی و میزان تعامل افراد حاضر در قشرهای

 .5کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه شیراز؛ Rasoolyusefi69@gmail.com
 .5استادیار گروه هنر دانشکدهی هنر و معماری ،دانشگاه شیراز؛ gharavifariba@yahoo.com
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اجتماعی باشد .در این پژوهش ،سالیق مورد عالقه مخاطبان آثار هنری در شهر شیراز ،در سال
 5333بررسی گردیده است که هدف از این امر ،فهمیدن روابط میان سالیق و همچنین
متغیرهای زمینهای و ویژگیهای اجتماعی میباشد .پژوهش حاضر که از لحاظ روش پیمایشی
می باشد و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت پذیرفته است ،در ابتدا و با استفاده از منابع
موجود معیارهای الزم جهت تدوین پرسشنامه استخراج و با تقسیم  563پرسشنامه بررسی
گردید که میان سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و متغیرهای دیگری همچون سن،
جنسیت ،تحصیالت و غیره با ژانرهای مورد عالقه افراد در سه دسته موسیقی ،کتاب و سینما چه
رابطهای وجود دارد .از نتایج این تحقیق که میتوان آنها را به ترتیب در سه حوزه مختلف
سینما ،موسیقی و کتاب بیان کرد عبارتاند از -5 :سینما :رابطه معنادار با ضریب همبستگی
پائین میان جنسیت و ژانر اکشن و مستند (مردان بیش از زنان به ژانرهای اکشن و مستند عالقه
نشان میدهند) ،رابطه معنادار با ضریب همبستگی پائین میان سن و ژانر وحشتناک و مستند (با
افزایش سن گرایش به دیدن فیلمهای وحشتناک کم و دیدن فیلمهای مستند بیشتر میشود)،
رابطه معنادار با ضریب همبستگی پایین میان سطح تحصیالت و ژانر درام (با افزایش سطح
تحصیالت تمایل به دیدن فیلمهای درام بیشتر میشود) ،رابطه معنادار با ضریب همبستگی پائین
میان سرمایه اقتصادی با فیلم مذهبی (با افزایش سطح سرمایه اقتصادی تمایل به دیدن فیلمهای
مذهبی کمتر میشود) -5 .موسیقی :رابطه معنادار با ضریب همبستگی پایین میان جنسیت و پاپ
ایرانی جدید (زنان تمایل بیشتری به شنیدن این گونه موسیقیایی از خود نشان میدهند) ،رابطه
معنادار با ضریب همبستگی متوسط میان سن با موسیقی سنتی و پاپ کالسیک ایرانی (افرادی
که سن بیشتری دارند به این گونههای موسیقیایی توجه بیشتری نشان میدهند) ،رابطه معنادار با
ضریب همبستگی متوسط میان سطح تحصیالت با موسیقی سنتی و پاپ ایرانی جدید (افرادی
که سطح تحصیالت باالتری دارند موسیقی سنتی بیشتر مورد عالقهی آنها میباشد و به موسیقی
پاپ جدید ایرانی نیز کمتر عالقه دارند) ،رابطه معنادار با ضریب همبستگی پایین و مستقیم میان
سرمایه فرهنگی و عالقه افراد به گونههای راک و متال و موسیقی کالسیک غربی -3 .کتاب:
رابطه معنادار اما ضعیف میان جنسیت با کتابهای فلسفی ،تاریخی و علمی به این معنا که
مردان بیش از زنان به این گونههای عالقه نشان میدهند ،همچنین تمایل کمتر افراد با سطح
تحصیالت باالتر به کتب مذهبی.
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دو دیدگاه همساختی و پستمدرنیستی را میتوان دو نقطه مقابل در طیف تأثیرات متغیرهای
اجتماعی و زمینهای بر انتخابهای فرهنگی دانست که در دیدگاه همساختی بر رابطه معنادار
میان الگوهای مصرف و متغیرهایی نظیر سن ،جنس ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی تأکید میشود و
در دیدگاه پستمدرنیستی بر انتخاب آزادانه و دلبخواهی الگوهای مصرف و رهایی این
انتخابها از قید عوامل ساختاری و جایگاه طبقاتی افراد اصرار دارند .همانطور که مشاهده شد
در بسیاری از زمینهها متغیرهای اجتماعی و زمینهای بر سالیق و انتخابهای فرهنگی افراد
تأثیرگذار میباشند اما این روابط در اکثر موراد با ضریب همبستگی پایین وجود داشتند ،به این
معنا که با وجود تأثیرگذاری متغیرهای اجتماعی و زمینهای اما شدت تأثیرگذاری آنها بسیار
پایین بود.
از نتایج دیگر ،عالقهمندی طبقات متوسط به فیلمهای معناگرا ،کتابهای سیاسی و
روانشناسی موفقیت میباشد .میتوان اینگونه نتیجهگیری نمود که طبقه متوسط دستخوش دو
نیروی متضاد در این زمینه است ،یک نیرو سبب میگردد که این طبقه برای کسب جایگاه بهتر
در میدان اجتماعی به سمت افزایش سرمایه فرهنگی از طریق دیدن فیلمهای معناگرا ،گوش
دادن به موسیقیهای کالسیک غربی و راک و متال و خواندن کتابهای سیاسی گرایش پیدا کند
و سعی میکند خود را از دیگر طبقات متمایز کند .در دیگر سو نیز میتوان در همین طبقه شاهد
توجه به سرمایه اقتصادی برای کسب جایگاه اجتماعی بهتر که از مجرای مطالعه کتابهای
روانشناسی موفقیت میگذرد ،بود .این دو کنش متضاد را میتوان حاصل دو منطق متفاوت تمایز
و صعود به طبقه باالتر دانست .از دیگر نتایج نیز ظهور کتابهای روانشناسی موفقیت میباشد
که در میان ژانرهای پر طرفدار قرار گرفته بود.
واژگان کلیدی :جامعهشناسی سلیقه ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی ،سرمایه فرهنگی،
سلیقه ،مصرف فرهنگی

بـخـش دوم:
محور ویژه کرونا

پایداری و ناپایداری جامعه ایران در آیینه کرونا
جامعه ایران در دوران معاصر ،شاهد رخدادها و بدآمدهای طبیعی چون سیل ،زلزله و خشکسالی
و بالیای انسانی چون حمله مهاجمان ،جنگ ،اشغال ،قحطی و بیماریهای واگیر بوده است که
در نوشتههای تاریخنگاران ،سفرنامهها و گزارشهای سیاحان و میسیونرها ،به شمار دیده
میشود .مواجهه درونی و بیرونی با این رخدادها برخی پایداریها و ناپایداریها و سازندگیها
و ویرانگریهای جامعه ایران را شکل داده است .جامعهای که با قرارگیری در چهارراهی تمدنی
و بر بست ر فالتی خشک و بالخیز پا به دوران معاصر گذاشت .در طول تاریخ با توسعه علوم و
فنونی چون قنات و اشکال اولیه بیمه و نظامهای جبران خسارت و وقف و یا سازمانیابیهای
اجتماعی تعاونی و مشارکتی چون واره ،خود را بازتولید کرده است و در مقابل ،بر اثر
انقطاعهای تاریخی ،استبداد و سکوت و سکون ،بیسامانی ،توطئهچینی و نخبهکشی و شیوههای
مخربی از جداییگزینی و خودبسندگی و قبیله و خانوادهگرایی و خودمحوری و بیاعتمادی و
مشارکتستیزی بازماندگیهایی داشته است.
شیوع بیماریهای واگیردار در این سرزمین نیز به قدمت خود تاریخ است ،هرچند
همهگیریها را شاید بتوان به توسعه ارتباطات انسانی و اشکال جمعی و متراکمتر زیست انسانی
در این سرزمین نسبت داد ،خواه از مسیر تجاری جاده ابریشم یا تردد زوار و مسافران و بردگان.
مستنداتی از سده سیزدهم هجری ( 355-352میالدی) برای اوجگیری اپیدمیها از جمله
«طاعون شیرویه» وجود دارد که همه استانهای باختری شاهنشاهی ساسانیان ،بهویژه میانرودان
را پر میکند و نیمی از جمعیت آن ،استانهای شاهنشاهی و از جمله شاه ساسانی بر اثر این
بیماری جان خود را از دست میدهند .در سدههای نزدیکتر به دوران معاصر ،طاعون و وبا
چندینبار در دوره صفویه ( 5265–5533میالدی) شیوع پیدا میکند و تعداد زیادی از مردم
شهرهای مختلف جان خود را از دست میدهند .در دوره قاجار نیز وبا در ایران شیوع پیدا کرد.
در بین سالهای  5256تا  5363میالدی ،هفت اپیدمی بزرگِ وبا ،با نرخ مرگ و میر باال،
خصوصاً در بین کودکان در ایران اتفاق افتاد که بخشی از همهگیری جهانی وبا در آن دوره را
شامل میشد .در اپیدمی وبا در زمان ناصرالدین شاه ،دهها هزار نیروی کار کشاورزی از بین
رفت و محصول بهرغم مناسببودن به لحاظ میزان تولید ،روی دست کشاورزان ماند و زمینهساز

  101پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

قحطی شد .5در این دوران بروز بیماری وبا و مشکالت ناشی از آن باعث شد امیرکبیر در سال
 5225میالدی دستور اجرای قرنطینه در مرز ایران و عراق را صادر کرد .5در دوران ناصری
بهمنظور جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار در کشور ،مجلس حفظالصحه تأسیس شد ،اما
این گونه تدابیر به سبب اقتصاد سنتی و عقبافتادگی علمی ،بسیار ناکارآمد بودند و همواره
آشفتگیهای سیاسی و ناپایداریهای ناشی از آنها یکی از عوامل بروز فقر و بیماری بودند.3
پاسخ به اپیدمیها در قالب یک دولت -ملت و آغاز عصر تنظیمات یا مراقبت دولتی و ایجاد
نهادهای تخصصی به این منظور در ایران به لحاظ تاریخی همزمان است با تالشهای ایرانیان در
اوایل قرن  53ام میالدی برای عبور از نظام پادشاهی و تشکیل دولت -ملتهای مبتنی بر قانون
اساسی و پارلمان که در بستری از مداخالت خارجی کشورهای استعمارگر و کشمکش
مشروطهخواهان و مشروعهخواهان شکل گرفت .در  5356با تصویب قانون آبلهکوبی در مجلس
شورای ملی براساس مالیات بر حمل و نقل نخستین زمینههای قانونی ایجاد نهادی به این منظور
ایجاد شد که براثر قحطی بزرگ ( )5355-53ناشی از جنگ جهانی اول در ایران و شیوع
بیماریهای واگیر ضرورت جدیتری بهخود گرفت و منجر به انعقاد تفاهمنامهای درحاشیه
کنفرانس صلح پاریس ( )5353-56بین انستیتو پاریس فرانسه و وزارت خارجه ایران شد و
براساس آن دهمین شعبه شبکه انستیتو پاستور در ایران تأسیس و بنیانهای برونزای اولین نهاد
مقابله با اپیدمی و تولید واکسن در ایران را ایجاد کرد که تا امروز قریب  566سال است به
فعالیت خود ادامه میدهد .تکمیل این اقدامات با تشکیل سرمسازی رازی و اداره مبارزه با
ماالریا و توسعه وزارت بهداری بر بستر تحوالت سیاسی -اجتماعی متالطم از جمله ،انقالب
ایران در سال  5325ادامه داشت تا اینکه دستاوردهای عدالتخواهانه اولین دهه بعد از انقالب،
منجر به ایجاد نظام مراقبتهای اولیه و توسعه یک برنامه ملی ایمنسازی شد .هرچند این
دستاوردها در دهههای بعدی بهتدریج و با تغییراتی که در خصوصیسازی نظام دارویی
ملیشده ،بعد از انقالب ایجاد شد و نیز تأثیر تحریمهای بینالمللی علیه ایران و منزویکردن

 .5هما ناطق ،مصیبت وبا ،بالی حکومت .در پژوهشهای تاریخ ایران
 .5جان فوران  ،مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ،ترجمه احمد تدین
 .3فریدون آدمیت ،امیرکبیر و ایران ،چاپ پنجم
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کشور در کنار ظهور سیاستهای خصوصیسازی تدریجی در بخشهای بهداشت تاحدودی
تضعیف شد.
امروز و در دوران جهانیشدن تهدیدشده توسط همین پاندمی از منظر جامعهشناسی
سوالهای مهمی در زمینه حال و آینده جامعه ایران قابل طرح است؛ ورود جامعهای تاریخاً
درآمیخته و شکلیافته با انواع مخاطرات به دورهای که آن را عصر جوامع مخاطرهآمیز نامیدهاند
(اولریش بک) چه مختصاتی به چنین جامعهای میدهد؟ خلقیات دوره مخاطره و امتناعهای آن
از اشکال مختلف برنامهریزی بلند مدت چه پیامدهایی دارد؟
اپیدمیها هموا ره با نوعی از خواست تغییر آمده و پس از خود ،تغییرات اجتماعی به بار
آوردهاند .اینبار این پاندمی (عالمگیری) ناپایدارکننده جهانی چه تأثیری بر ایران معاصر در حال
و آینده خواهد داشت؟ جامعه ایران امروز در مواجهه با این همهگیری چه آسیبپذیریها و
شکنندگیها یا چه ظرفیتها و امکانهایی برای مقابله دارد؟ فرصتها و تهدیدهای کنونی و
آینده ما چه خواهد بود و عامل ناپایدارسازی همچون نابرابری اجتماعی و مبتنی بر بازار و انواع
تبعیض و طرد و استثمار و دیگر عوامل چه سرنوشتی برای ما در حال و آینده رقم خواهد زد؟
تولید دانش جامعهشناسی در شکل پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی درباره جامعه ایران از
اواسط نیم قرن دوم عمر خود عبور میکند و بهرغم تربیت پژوهشگران و دانشآموختگان
رشتههای مختلف علوم اجتماعی در دانشگاهها ،هنوز در عرصه تولید علم تا ایجاد اسباب
سرمایهگذاری و زیرساختهای الزم برای آن ،راه بلندی در پیش است .اگر بتوان فرض کرد که
بخشی اندکی از آثار ارزشمند این دانش ،متوجه مسأله پایداریها و ناپایداریهای جامعه ایران
شده است ،در زمینههایی از جمله اپیدمیها تولیدات ،بسیار کمتر است و این حوزه مهم
دانشگاهی صرفاً بهصورت آموزشی آن هم درحد یک واحد اختیاری که در بیشتر دانشگاهها هم
ارائه نمیشود ،زندگی نباتی ضعیفی دارد و گروههای تخصصی و نهادمندیهای الزم برای آن
ایجاد نشده است.
انجمن جامعهشناسی ایران در واکنشی اولیه ،طی یکماه پس از آگاهشدن جامعه به ورود
اپیدمی به ایران با ایجاد بخشی در وبسایت خود بیش از  525مقاله ،یادداشت و گفتگو از 22
نفر از اصحاب علوم اجتماعی داخل کشور و ترجمه دهها نوشته جامعهشناسان و متفکران
اجتماعی مطرح جهان را بازنشر داده ،ولی زمان نیاز بود تا بتوان پژوهشهایی بهمعنای تخصصی
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را در این زمینه انجام داد .هیأت مدیره انجمن« ،پنجمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی
درباره جامعه ایران» را فرصت مناسبی برای اینکار تشخیص داد و تهدید فاصلهگذاری را به
فرصتی برای ارتباطگیری جهانی تبدیل کرد و امکانی فراهم شد تا متفکرانی از نقاط مختلف
جهان را در این همایش دعوت کنیم و آنها نیز سخاوتمندانه پذیرفتند.
مقاالت دریافتی محور ویژه ،بیش از انتظار ما بود ،چرا که با توجه به زیرساختها و
حمایتهای پژوهشی ضعیف از علوم اجتماعی و بحران کار و زندگی در شرایط کووید 53-و
در جریانبودن آن ،امکان پژوهش بهصورت کلی را محدود کرده است ،چه برسد به
پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در این زمینه خاص .با این وجود  25چکیده مقاله در این
بخش بهدست ما رسید که  36چکیده توسط داوران پذیرفته و در کتابچه همایش چاپ میشود.
 53عنوان هم برای ارائه در نشستهای همایش انتخاب شدند.
تعداد بیشتری از این مقاالت را میتوان از سنخ جامعهشناسی آکادمیک و سیاستگذار
دانست که محصول تالش اساتید دانشگاه ،دانشجویان ،پژوهشگران و کارشناسان مرتبط یا شاغل
در سازمانها است .تعداد کمتری از نوع مردممدار (پنج مطلب ،معادل  )%5315که خوشبختانه در
سالهای اخیر ،پیوند انجمن با این جریان تقویت شده است و از آن هم کمتر از نوع انتقادی
(سه مطلب مورد ،معادل  )%56هرچند سویههایی از آن در بیشتر کارها جاری است و بر
ضرورت تقویت ارتباط بدنه انجمن با این گروهها که عمدتاً هم خارج از آکادمی فعالیت
میکنند ،تأکید دارد.
به لحاظ روششناسی نیز محققان در  %22این کارها از روشهای اسنادی و کتابخانهای
(مروری توصیفی-تحلیلی؛ تطبیقی ،تاریخی) بهره بردهاند %33 .از روشهای کیفی (اتنوگرافی،
نتنوگرافی ،گرانددتئوری ،تحلیل محتوای کیفی ،تحلیل بازنمایی و تحلیل گفتمان) و  %53از
روشهای تلفیقی و  %56هم پیمایشهای کمی انجام دادهاند.
به لحاظ محتوایی جنبههای مختلف موضوع واکاوی شده است؛ از تأثیر اپیدمی بر نهادهای
بنیادی جامعه مانند خانواده ،دین ،آموزش و فرهنگ و هنر تا فضای عمومی و جرایم و آسیبها
و مشکالتی که برای گروههای نابرخوردار بهبار آورده و نابرابریهایی که تشدید میشود و
شکافهایی که سر باز میکند و نهایتاً شکنندگیهای اجتماعی و ناکارامدیهای نهاد دولت در
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مواجهه با این اپیدمی .و نقش آفرینیها و چالشهای جامعه مدنی در این میان .از زوایه
جامعهشناسی پزشکی و سالمت هم مواجهه با همهگیری مورد کنکاش قرار گرفته است.

چشمانداز
از منظر پایداری و ناپایداری جوامع مختلف و از جمله ایران ،این بحران جهانی مثل دیگر
اپیدمیها که با خواست تغییر میآیند و با ایجاد تغییر میروند ،پیامدهای مثبت و منفی در
زندگی ما و نسلهای بعدی خواهد گذاشت .هرچند برخی نوید تغییرات مثبتی میدهند اما
کسانی هم نگاهی انتقادی و خوشبینی کمتری دارند .اسالوی ژیژک به نقل از هگل مینویسد
تنها درسی که از تاریخ میتوانیم ،بگیریم این است که از تاریخ ،درس نمیگیریم ،بنابراین وی
تردید دارد که این اپیدمی بتواند ما را عاقلتر یا آگاهتر کند .کووید 53-ممکن است استراتژی-
های جدیدی را برای تشدید استثمار ،سلب مالکیت و سرمایهداری نئولیبرال برانگیخته باشد و
حیطه حرص و خودخواهی ما را افزایش داده باشد ،اما فرصتی برای کشف و فراهمکردن راههای
جدید درک و بازخواهی عدالت اجتماعی و انسانیتمان نیز به ما عطا کرده است .فرانک .ام
اسنودن -استاد بازنشسته رشته تاریخ پزشکی -در کتاب «اپیدمیها و جامعه :از مرگ سیاه تا به
امروز» استعارهای بهکار برده که در آن ،اپیدمیها را مانند آینهای میداند که جوامع ،چین و
چروکها و زشتیها و زیباییهای خود را در آن ببینند ،اینجا باید یاد نظامی در مخزناالسرار
افتاد که میگوید:
آینه روزی که بگیری به دست

خود شکن آنروز مشو خودپرست
پیام روشنفکر
دبیر علمی بخش ویژه همایش
«جامعه ایران و کووید»91-
اسفندماه 9211

تأثیر شیوع کووید  91بر جامعه داوطلبین سالمت در ایران؛ ارزیابی عملکرد
و رضایتمندی همیاران سالمت در بیمارستانهای شهر تهران
الهام الهی ،9خورشید وسکویی اشکوری ،3رضا کریمی ،2علیرضا عباسی،4
اسحاق برفر ،1محمدحسین صادقیان
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در قرن حاضر با وجود پیشرفتهای علوم پزشکی در کنترل و ریشهکنی بیماریهای واگیر
چون آبله ،سایر بیماریهای واگیردار در بسیاری از کشورها بهویژه در کشورهای در حال توسعه
بهطور فزایندهای ،تهدیدکننده سالمت هستند و به افزایش هزینه مراقبتهای بهداشتی منجر
میشوند .از طرف دیگر ،جهان همواره تحت تأثیر بیماریهای نوپدید است ،بیماریهای جدید
عفونی مانند ابوال ،آنفلوانزای مرغی ،ایدز ،سارس و اکنون کووید  53که پاندمی آن مدتی است
جهان را درگیر نموده است .بیماری واگیردار و کشندهای که تاکنون میلیونها نفر را مبتال کرده
است و باعث مرگ افراد بسیاری در جهان شده است و خسارات جبرانناپذیر اقتصادی فراوانی
بر جهان تحمیل نموده است.
کشورمان ایران اگرچه بهطور کلی به لحاظ شرایط اقلیمی و جغرافیایی ،کشوری حادثهخیز
محسوب میگردد و همواره در معرض خطرات ناشی از سوانح و بالیای طبیعی که منجر به
حوادث دلخراش و خسارتهای زیانبار میشود ،قرار دارد ،مانند سایر کشورهای جهان در
جریان این پاندمی ،دچار مشکالت عدیدهای در زمینههای مختلف اجتماعی و اقتصادی شده
است .در شرایط بحرانی عالوه بر سازمانهای مدیریت شرایط اضطراری ،نیاز به حضور
نیروهای داوطلب ،همواره احساس میشود .داوطلبان در مشاغل مختلف میتوانند خدمات مورد
نیاز را فراهم آورند .در این پاندمی نیز در کنار از خودگذشتگیهای پرسنل درمان ،نیروهای

 . 5دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،مرکز تحقیقات سالمت معنوی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛
eelahi2014@gmail.com

 .5دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .3مسئول قرارگاه جهادگران سالمت حضرت نرجس خاتون (س)
 . 2پزشک عمومی ،معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 . 2دکتری اقتصاد سالمت ،مرکز تحقیقات ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 .3گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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جهادی داوطلب به کمک پرسنل ثابت بیمارستانهای دانشگاهی آمدند تا در کنار بیمارانی قرار
گیرند که به سبب شدت واگیری بیماری ،همراهی با خود نداشتند .مطالعه حاضر به منظور تأثیر
شیوع کووید  53بر جامعه داوطلبان سالمت در ایران و برای ارزیابی عملکرد و رضایتمندی
نیروهای همیاران سالمت حاضر در بیمارستانهای شهر تهران طراحی گردید.
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به ارزیابی عملکرد و رضایتمندی 526
پرستار بخشهای جنرال (بهجز اورژانس و ویژه) و  266جهادگر سالمت از اعضای قرارگاه
جهادگران سالمت حضرت نرجس خاتون (ع) که طی بحران کووید  53در قالب همیاران
سالمت در  3بیمارستان شهر تهران (بهارلو ،حضرت رسول اکرم (ص) ،مسیح دانشوری ،مجتمع
بیمارستانی مجتمع امام خمینی (ره) ،فیروزگر و بقیه اهلل (عج)) فعالیت داشتند ،میپردازد .حجم
نمونه همیاران سالمت ،بهصورت سرشماری و حجم نمونه پرستاران با روش کوکران بدست
آمد .ابزار مطالعه ،پرسشنامهای محققساخته با مقیاس  2گزینهای لیکرت بود .در تعیین روایی
محتوای پرسشنامه از مستندات علمی و همچنین نظر صاحبنظران مدیریت سالمت بهصورت
برگزاری پنل متخصصان استفاد گردید .از  CVRو  CVIبرای تأیید روایی پرسشنامه و از
آزمون -آزمون مجدد و سنجش همسانی درونی برای سنجش پایایی آن استفاده شد .پس از تهیه
پرسشنامه ،برای تعیین حجم نمونه همیاران سالمت ،بهصورت سرشماری و حجم نمونه
پرستاران با روش کوکران بهدست آمد .جمعآوری دادهها در نمونههایی با حداکثر تنوع از
جمعیت گروه هدف و با توجه به شرایط موجود برای حفظ فاصله اجتماعی ،از طریق

Google

 Formو پرسشگر آموزشدیده در اختیار جهادگران و پرستارانی که در بخشهای کرونایی،
فعالیت میکردند ،قرار گرفت .هدف اصلی پژوهش در باالی پرسشنامه برای شرکتکنندگان
توضیح داده شده بود ،آنان برای مشارکت در پژوهش آزاد بودند .ضمناً از ایشان رضایتنامه
آگاهانه با جمله «الزم به توضیح است که اطالعات شما نزد پژوهشگر بهصورت کامالً محرمانه
باقی خواهد ماند ،شما مختار هستید ،در هر زمان که خواستید از مطالعه خارج شوید و در
صورت تمایل ،نتایج پژوهش پس از پایان کار در اختیارتان قرار خواهد گرفت» ،کسب گردید.
این مطالعه توسط کمیته اخالق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با کد
 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1399.247مورد تأیید قرار گرفته است .در نهایت ،دادههای
آماری جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSS 23مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفت.
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در مرحله طراحی ابزار ،دو پرسشنامه مجزا برای همیاران سالمت (با  5سوال) و پرستاران
(با  3سوال) طراحی گردید .روایی ابزار با مقدار  CVRبیشتر از 6/23و نمره  CVIباالتر از 6/53
مورد تائید قرار گرفت .برای بررسی پایایی ،پرکردن پرسشنامهها توسط  56نفر از گروه هدف به
فاصله دو هفته و داشتن همسانی درونی  ،6/53نشاندهنده ثبات باالی ابزار بود .همچنین اعتبار
درونی ابزار با آلفای کرونباخ  6/25تأیید گردید.
در نظرسنجی از پرستاران  3بیمارستان یادشده %35 ،آنان از عملکرد همیاران سالمت
رضایت داشتند و  % 32از همیاران سالمت نیز از حضور خود بر بالین بیماران و کنار کادر درمان
اعالم رضایت کردند.
میزان رضایتمندی همیاران سالمت در بیمارستان بهارلو از سایر بیمارستانها بیشتر بود ،در
مرحله بعد ،رضایت بیشتر در بیمارستانهای بقیه اهلل(عج) ،مجتمع امام خمینی (ره) ،حضرت
رسول (ص) و مسیح دانشوری دیده شد و همیاران سالمت از حضور در بیمارستان فیروزگر،
کمترین رضایت را داشتند.
میزان رضایتمندی پرستاران از عملکرد همیاران سالمت در بیمارستان بهارلو از سایر
بیمارستانها بیشتر بود ،در بیمارستانهای حضرت رسول (ص) ،مسیح دانشوری و مجتمع امام
خمینی (ره) و فیروزگر یکسان بود و کادر درمان بیمارستان بقیه اهلل (عج) از حضور همیاران
سالمت ،کمترین رضایت را داشتند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که از عملکرد همیاران سالمت در بیمارستانهای شهر
تهران در بحران کووید  53رضایتمندی خوبی وجود دارد .میزان رضایت باال از عملکرد
داوطلبان از دیدگاه خودشان و پرستاران ،نشاندهنده تأثیرات مثبت حضور داوطلبان در طول
اپیدمی بیماریها است .همچنین با توجه به این مطالعه ،سازماندهی همیاران سالمت برای استفاده
در بحرانهای احتمالی در آینده ضروری بهنظر میرسد.
واژگان کلیدی :داوطلبان سالمت ،عملکرد ،رضایتمندی ،همیاران سالمت ،کووید 53
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روزی چند ساعت در چند سانتیمتری کرونا؛ روایت پرستاران بیمارستان
شهدای ایذه از مواجهه با کرونا ( :مطالعهای با روش نظریه داده بنیاد)
سجاد بهمنی ،5حسین ملتفت ،5خدیجه نوروزی
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کرونا به هرجا ورود پیدا کرد به شکل همانجا شد .این ویروس در ایران ،خیلی زود مرزهای
استانها و شهرستانها را درنوردید و خود را در قامت یک مسأله چندبعدی نمایان ساخت و از
آن پس تاکنون در قالب نسخه ایرانی ادامه حیات داشته است .در مواجهه با خطرات نوین
شکلگرفته ،دانشآموزان و معلمهایشان به شبکه شاد رفتند ،دانشجویان در خانه ماندند و
مشاغل ،سطحبندی شدند و از برخی مزایای مرتبط با این نوع توجه دولت به جامعه و مردم
بهره مند شدند .در این میان اما پرستاران در خط اول مواجهه با این ویروس ،رنج مضاعف را به
دوش کشیده اند .پرستاران در استان خوزستان نیز در حال تجربه مقابله با کرونا هستند .متعاقب
اعالم ثبت اولین مورد کرونا در قم ،مسئولین استان خوزستان ،اطالعرسانی درباره این ویروس
نوظهور را آغاز کردند .کمی بعد در تاریخ چهارم اسفندماه  5332آزمایش سه نفر در شهرستان-
های اهواز ،شوشتر و آبادان ،مثبت اعالم شد و بدینترتیب ،خوزستان به جمع استانهای
کرونایی پیوست و کادر درمان در سراسر خوزستان بهتدریج خود را در مواجهه مستقیم با این
ویروس یافتند .گسترش ویروس در استان ،پرستاران بیمارستانهای مختلف استان را در معرض
یک تجربه جدید قرار داد که مداقه در آن با تکیه بر روش نظریه داده بنیاد میتواند مهمترین
شرایط ،استراتژی های کنش تعامل و پیامدهای آن را آشکار سازد .در این پژوهش ،کشف تفسیر
پرستاران از تجربه مراقبت از بیماران کرونایی و تأثیر این ویروس بر کار حرفهای و زندگی
شخصیشان ،مهمترین هدف است.
روش نظریه داده بنیاد 2بهکار گرفته شده در این پژوهش ،بهعنوان یکی از روشهای اصلی
پژوهش کیفی است .در این روش ،در نهایت یک نظریه محدود به واقعیت مبتنی بر مفاهیم
 .5مدرس گروه جامعهشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ sajadbahmaee@gmail.com
 .5استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ moltafet_h@scu.ac.ir

 .3کارشناس بیهوشی بیمارستان شهدای ایذه
4. Grounded Theory
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استخراجشده از مصاحبه ،مشاهده و اسناد شکل میگیرد .روششناسی نظریه زمینهای (دادهبنیاد)،
بهعنوان رویکردی با خصیصههای ظهوریابنده ،باز و انعطافپذیر مطرح است .بر اساس این
ویژگی ها ،تبیین حاصل از نظریه ،قبل از اینکه صورت قطعی و نهایی پیدا کند حالتی روینده،
تولیدی یا فرایندی دارد (ایمان .)32 :5335 ،در این رویکرد ،پژوهشگر روش و فن مشخصی
برای تحلیل در پیش میگیرد و کدگذاریهای مرحلهای را به اجرا درمیآورد و در نتیجه ،کار
نهایی خود را در قالب یک مدل پارادایمی ارائه میکند (فراستخواه .)33 :5332 ،نسخه مورد
استفاده از میان انواع نسخههای موجود روش نظریه داده بنیاد ،رویکرد کوربین و اشتراوس
( )5652است .در این نسخه ،کوربین برخی تفاوتها را نسبت به نسخههای پیشین ایجاد کرد
که البته زمینههای اصلی این تغییرات را در نسخه  5662آغاز کرده بود .از نظر کوربین ،ضرورتی
برای تفکیک انواع شرایط وجود ندارد و همچنین مرزبندی متداول پیشین ،میان مراحل مختلف
کدگذاریها جدی محسوب نمیشود .وی دلیل ایجاد این تغییرات را تسهیل فرایند انجام
پژوهش مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد برای پژوهشگران مبتدی دانسته است.
تکنیک اصلی مورد استفاده برای جمعآوری دادهها در پژوهش حاضر ،مصاحبه عمیق بوده
است .با هر یک از مشارکتکنندگان پژوهش ،مصاحبهای تلفنی و برای سه بار متوالی و هر بار
در حدود نیمساعت به انجام رسید .ابتدا از طریق مصاحبه با سه نفر از مشارکتکنندگان ،خطوط
کلی پرسشها و مفاهیم اولیه شکل گرفتند ،سپس در ادامه ،مجموعه سواالت بهصورت باز،
طراحی شده و پس از مصاحبه با هشت نفر به اشباع نظری رسید .متن حاصل از پیادهسازی این
مصاحبهها مواد اصلی پژوهش جهت استخراج مفاهیم و مقولهها و ارائه مدل پاردایمی بوده
است .تحلیل دادهها بر مبنای پنج مرحله مورد نظر کوربین و اشتراوس ( )5652به انجام رسید.
روش کوربین و اشتراوس جهت تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از پنج مرحله کدگذاری باز،
توسعه مفاهیم با توجه به ویژگیها و ابعادشان ،تحلیل دادهها برای زمینه ،واردنمودن فرآیند به
تحلیل و یکپارچهسازی مقوالت استفاده شده و سپس متغیر مرکزی تعیین میگردد .در نهایت،
نظریه زمینهای (توصیفی) آشکار خواهد شد.
پارادایم ظهوریافته شامل سه بعد شرایط ،کنش -تعاملها و پیامدها است که در بعد شرایط،
شامل انباشت خستگی از شیفتهای متوالی ،احساس بیعدالتی در توزیع کارانهها ،کمبود نیرو و
تجهیزات ،احساس وانهادگی و رهاشدن بهمعنای قرارگرفتن بیوقفه در معرض زورِ قانون و در
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بعد کنش–تعامل ،تقال برای نجات جان بیماران ،احساس به انتها رسیدن توان ،ایثار برای
رضایت خداوند ،آشفتگی اطالعاتی بهدلیل ناشناختگی ماهیت ویروس ،انتظار برای رسیدن
واکسن ،اضطراب و تردید در مواجهه با خانواده و در بعد پیامدها ،همدلی مسئولین و مردم با
پرستاران ،افزایش رضایت عمومی و اعتماد به کادر درمان ،احساس فرسودگی شغلی و
اندیشیدن به تغییر شغل است که حول یک مقوله هستهای بهنام حمله کرونایی به زیست
پرمشقت پرستاران شکل گرفتهاند.
واژگان کلیدی :کرونا ،پرستاران ،روش نظریه داده بنیاد ،بیمارستان شهدای ایذه
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توصیف و تحلیل آیینهای عزاداری در بین بازماندگان طبقهی متوسط جدید
در دوران همه گیری کرونا
رضا تسلیمی طهرانی

5

یکی از مهمترین حوزههایی که در دوران همه گیری ویروس کرونا دستخوش تغییر شده است،
شیوههای انجام آیین عزاداری در بین بازماندگان است .در حال حاضر افراد بسیاری بر اثر کرونا
جان خود را از دست میدهند و این در حالی است که به دلیل رعایت فاصلهگذاری فیزیکی و
اصول بهداشتی امکان برگزاری آیینهای عزاداری به نحو عمومی و جمعی برای تمام بازماندگان
وجود ندارد .در این راستا ،مسأله اصلی پژوهش حاضر ،مطالعه تغییرات و تحوالت صورت
گرفته در شیوه انجام عزاداری در بین بازماندگان و وابستگان درگذشتگان در دوران همه گیری
است .در پژوهش حاضر به منظور محدود شدن بحث تنها به آیینهای عزاداری در بین
بازماندگان طبقه متوسط جدید پرداخته میشود .تأکید بر طبقه متوسط جدید از اینرو است که
اعضای این طبقه ،حجم وسیعی از جمعیت جامعه را از آن خود کردهاند و از نقش مهمی در
تحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعه برخوردارند.
پرسشهای مشخص این پژوهش ازاین قرارند:
 -5عزاداری برای درگذشتگان در بین اعضای طبقه متوسط جدید در دوران همهگیری کرونا
به چه نحو انجام میشود؟
 -5ویژگی های آیین عزاداری در دوران همه گیری و تحوالت ایجاد شده در نحوه برگزاری
این آیین در بین اعضای این طبقه کدامند؟
 -3ویژگیها و تحوالت رخ داده در شیوه برگزاری آیین عزاداری در بین اعضای این طبقه
را چگونه میتوان توضیح داد؟
به منظور دستیابی به پاسخ این سئواالت ،مقاله حاضر با استفاده از روشهای اتنوگرافی و
نتنوگرافی و با استفاده از تکنیکهای مشاهده و مصاحبه در بازه زمانی اسفند  5332تا دی 5333
به مطالعه نحوه انجام عزاداری در دوران همه گیری کرونا میپردازد .از آنجا که در دوران حاضر
 .5دکتری جامعه شناسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات؛taslimi@ricac.ac.ir
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و پس از همه گیری ویروس کرونا ،آیینهای ذکر شده در بسیاری موارد در رسانههای اجتماعی
و پیامرسانهای مختلف برگزار میشوند در این پژوهش عمدتاً بر استفاده از روش نتنوگرافی
تمرکز میشود و انواع و اشکال مختلف عزاداری مجازی در پیام رسانها و رسانههای اجتماعی
پرکاربرد به ویژه تلگرام ،واتس آپ و اینستاگرام مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.
بر اساس یافتههای این پژوهش ،از اسفند  5332که آغاز اعالم همه گیری ویروس کرونا در
جامعه ایران است ،انجام مراسم عزاداری در بین اعضای طبقه متوسط جدید در شکل فیزیکی و
به صورت محدود به قبرستانها محدود شده است .در این راستا ،معموالً تعداد انگشت شماری
از نزدیکان متوفی انجام آیینهای تشییع و تدفین را بر عهده میگیرند و آیینهای مربوط به
سوم ،هفتم ،چهلم و سالگرد به نحو فیزیکی ،عمومی و جمعی برگزار نمیشوند.
در این دوران و با توجه به محدودیتهای وضع شده بسیاری از اعضای طبقه متوسط جدید
آیینهای عزاداری را به نحو مجازی برگزار میکنند .مجازی شدن آیین عزاداری خود از انواع و
اشکال مختلفی برخوردار است .برخی با استفاده از قسمت «الیو» اینستاگرام ،آیین تدفین متوفی
را به صورت زنده برای خویشاوندان و دوستان به تصویر میکشند و زمینه حضور مجازی آنها
در این آیین را فراهم میآورند .برخی آگهی ترحیم ،تصویر متوفی یا کلیپی در مورد او را در پیام
رسانهای واتس آپ و تلگرام به اشتراک میگذارند .برخی با انتشار دل نوشتهای خطاب به
متوفی یا فیلم و تصاویری از او در اینستاگرام به عزاداری مجازی میپردازند و برخی به صفحه
مجازی برجای مانده از متوفی در این رسانه میروند و با او به صحبت مینشینند .بنابراین
کانالها و گروههای مختلف در واتس آپ و تلگرام یا صفحات شخصی ،پستها و استوریها
در اینستاگرام به مکانی به منظور عزاداری مجازی تبدیل شدهاند و فرصتی را در اختیار
بازماندگان و دوستان و آشنایان متوفی قرار دادهاند تا با یکدیگر در ارتباط قرار گیرند و در
سوگ از دستدادن متوفی سهیم شوند .همچنین نرم افزارها و پلتفرمهای مختلف مانند «زوم» یا
«اسکای روم» نیز در این دوران به وسیله بازماندگان و به منظور برگزاری آیینهای ترحیم و
یادبود مورد استفاده قرار میگیرند .افزون بر این موسساتی به منظور برگزاری آیینهای ترحیم و
یادبود به نحو مجازی تأسیس شدهاند و با دریافت هزینهای قابل توجه و با استفاده از سامانههای
گوناگون این آیین را با حضور بازماندگان وآشنایان در اشکال مختلف و به شیوههای متنوع
برگزار مینمایند.
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این مطالعه نشان داد که برگزاری آیینهای عزاداری در بین اعضای طبقه متوسط جدید از
تنوع و تکثر قابل توجهی برخوردار است و از شیوههای سنتی تا اشکال جدید را در بر میگیرد.
با این همه ،میتوان گفت نحوه برگزاری این آیینها دچار تغییرات و تحوالت مشخصی شده
است و خطوطی کلی را میتوان در این مورد تشخیص داد .محورهای اصلی این تغییرات را
میتوان اینگونه در نظر گرفت -5 :حرکت به سمت مجازی شدن -5حرکت به سمت فردی
شدن  -3حرکت به سمت شخصی شدن  -2حرکت به سمت تصویری شدن  -2حرکت به
سمت جنسیت زدایی شدن  -3حرکت به سمت دنیوی شدن (فردی شدن دین) و  -5حرکت به
سمت تجاری شدن.
به نحوی که ذکر شد ،بسیاری از آیینهای عزاداری در این دوران به نحو مجازی برگزار
میشوند .بسیاری از آیینهای عزاداری مجازی خصلت جمعی ندارند و به درجات مختلف به
صورت فردی برگزار میشوند .اغلب این آیینها به شدت شخصی شده هستند به این معنا که
هر کس آنها را به شیوه خود و بر اساس سالیق و تمایالت خود برگزار میکند ،وجه جسمانی
متوفی در برگزاری این آیینها غالب است به نحوی که غالباً تصاویر متوفی به شیوههای مختلف
به نمایش در میآید و عزاداری مجازی بر حول تصاویر یا فیلمهای گرفته شده از متوفی برگزار
میشود ،نوعی جنسیت زدایی در برگزاری این آیینها به چشم میخورد به این معنا که در
بسیاری موارد تفاوتی در نمایش تصاویر مردان و زنان درگذشته مشاهده نمیشود و تصاویر و
فیلمهای مرتبط با زنان متوفی نیز در کلیپها ،پستها و استوریها دیده میشوند ،بسیاری از
آیینهای عزاداری برگزار شده در این دوران بر طبق کلیشههای دینی مرسوم برگزار نمیشوند و
در برگزاری آنها مؤلفههای دینی در کنار مؤلفههای غیردینی به چشم میآیند .روحانیون در تعداد
قابل توجهی از آیینهای ترحیم مجازی حضور ندارند و در سخنرانیهای برگزار شده ،قرائت-
های قالبی و کلیشهای از دین و ارتباط آن با مرگ ،جای خود را به قرائتهای جدید دینی یا
تفاسیر انسان گرایانه از مرگ و زندگی دادهاند .در نهایت ،مؤسسات برگزاری آیینهای عزاداری
و کترینگهای پذیرایی در میان برخی خانوادههای سوگوار به یکی از ارکان برگزاری این آیینها
تبدیل شدهاند.
در توضیح چرایی بروز این ویژگی و تغییرات صورت گرفته در مقایسه با آیینهای عزاداری
پیشین میتوان به تحوالت ایجاد شده در سبک زندگی و جهان بینی بازماندگان طبقه متوسط
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جدید اشاره کرد .سبک زندگی اعضای این طبقه تحت نفوذ تحول ساختارهای اجتماعی-
فرهنگی جامعه و تغییرات گفتمانی ایجاد شده ،دستخوش تغییر شده است به نحوی که در نتیجه
آنها «خود» یا «نفس» جدیدی متولد شده و سبک زندگی تازهای ایجاد گردیده که از جمله
خصوصیات آن رویکرد فردی به زندگی ،شخصی شدن امور ،اهمیت یافتن بدن ،نمایش خود،
روانشناسیگرایی ،انفعال اجتماعی ،منفعتگرایی ،خوش باشی ،احساسگرایی ،تذبذب و
سردرگمی ،دنیوی شدن (فردی شدن دین) و مصرفگرایی است .در نتیجه به نظر میرسد می-
توان در بین نحوه برگزاری آیین عزاداری و ویژگیهای آن در دوران همه گیری ،در نزد اعضای
طبقه متوسط جدید و خصوصیات سبک زندگی اعضای این طبقه ،تناظرات و همخوانیهایی را
مشاهده کرد.
واژگان کلیدی :آیین ،مرگ ،عزاداری ،طبقه متوسط جدید ،کرونا ،مجازی شدن ،شخصی شدن
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سناریونگاری اثرات همهگیری کروناویروس بر وضعیت اقتصادی اجتماعی
و سالمت
علی اکبر حقدوست ،5علیرضا علیخانی ،5مصطفی حسینی گلکار ،3رضا دهنویه ،2سمیرا سیفی
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همهگیری کروناویروس و اثرات متعاقب آن از جنبههای سالمت از میزان مرگ ومیرهای منتسب
تا آمار روزافزون مبتالیان به بیماری و بحرانهای اقتصادی پدید آمده به یک چالش اساسی در
جهان تبدیل شده است .اعمال قوانین مرتبط با فاصله گذاریهای اجتماعی و محدودیت سفرها
بسیاری از مشاغل را به تعطیلی کشانده و باعث روند نزولی در بخشهای عمدهای از ساختار
اقتصادی کشورها شده است ،در همین حال نیاز به تجهیزات ومراقبتهای بهداشتی و بالینی نیز
بطرز معنیداری افزایش یافته و هزینههای مضاعفی را به مردم و دولتها تحمیل نموده است.
کشور ایران افزون بر تأثیرپذیری از این بحران با مشکالت فراوان دیگری نیز ازجمله تحریمها
و مشکالت اقتصادی مواجه است و بیم آن میرود که عواقب جدیتری را متحمل گردد .بررسی
شرایط مختلف بر مبنای موقعیتهای متفاوت فرض شده و در ترکیب با شاخصهای سالمتی
میتواند به درک بهتر پیامدهای متعاقب و ممکن منجر گردیده و وضعیت پیشرو را طی سال
 5333در خصوص همهگیری کروناویروس و تأثیرات آن بر پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و در
نهایت نظام سالمت جوامع که در تعامل با همدیگر هستند را بررسی نماید.
سناریونگاری یکی از روشهای مفید برای شناخت تغییرات آینده و عدم قطعیتهای
محیطی است که با استفاده از آن میتوان تغییرات و عدم قطعیتهای محیطی آینده را شناسایی
و بررسی نمود .منطق شهودی سناریوهای جامع و قیاسی تولید میکند و رایجترین رویکرد
تدوین اینگونه سناریوها روش شبکه جهانی کسب و کار ( )GBN3است و حسب تلقی رایج،
 .5استاد اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 .5دانشجوی دکتری تخصصی آینده پژوهی سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان (نویسنده مسئول)؛
alirezaalikhani8687@gamil.com

 .3استادیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 .2دانشیار مرکز تحقیقات آیندهنگری و نوآوری در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 . 2کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،گروه علم و اطالعات ،دانشگاه رازی
6 . Global Business Network
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روش ماتریس سناریوها نیز شناخته میشود و بر مبنای دو عدم قطعیت کلیدی هست که
ماتریس چهارگانه سناریو را تشکیل میدهد .در این مطالعه با استفاده از روش  GBNو بررسی
متغیرهای مرتبط با سالمت و عوامل اقتصادی -اجتماعی در قالب شش مرحله شامل بر مشخص
نمودن موضوع اصلی ،شناسایی عوامل کلیدی ،شناسایی نیروهای پیشران ،رتبهبندی اهمیت عدم
قطعیت ،انتخاب منطق سناریوها و در نهایت ،تدوین سناریوها اقدام شده است.
مطالعه از نوع کاربردی میباشد و با استفاده از روشهای کیفی ،فاکتورهای سالمت و عوامل
اقتصادی و اجتماعی مورد توجه در زمان همهگیری کرونا و تعامالت آن در جامعه ایران بررسی
گردید .خبرگان تحقیق از میان اساتید عضو هیأت علمی ،دارای تخصص و تجربه کافی در
دانشگاههای علوم پزشکی و دانشکدههای اقتصاد و علوم اجتماعی انتخاب گردیدند و همچنین
از نظرات مدیران وکارشناسان میدانی درعرصه مبارزه با همهگیری نیز بهرهبرداری شد.
در بررسی عوامل کلیدی ،عوامل مختلف و بسیاری بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر
پیامدهای سالمتی و اقتصادی -اجتماعی و تعامل آنها با هم تأثیرگذار خواهد بود .نیروهای پیشران
نیز زمینهساز الگوی رویدادها و باعث ایجاد رخدادهای مختلف هستند که پس از جمعآوری
اطالعات ،در قالب انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان برای شناسایی پیشرانهای کلیدی از
الگوی محیطشناسی راهبردی بر اساس روش STEEP5بهره گرفته شد .دو عامل تحریمهای امریکا
علیه ایران و روند گسترش همهگیری کروناویروس عواملی هستند که دارای باالترین سطح از عدم
قطعیت و اهمیت میباشند و به عنوان عدم قطعیتهای کلیدی مورد نظر قرار گرفتند.
چهار حالت اصلی منطبق با منطق شکلگیری سناریوها بدین شرح است :قمر در عقرب
(تشدید تحریمها و گسترش همهگیری) ،تالش دل انگیز (رفع تحریمها بهرغم گسترش
همهگیری) ،باور ملی (کنترل گسترش همهگیری بهرغم تشدید تحریمها) و نوید ظفر (رفع کامل
تحریمها و کنترل گسترش همهگیری).
انتظار میرود نظام سالمت ایران در سه سناریو با شدت و ضعف ،قادر به مدیریت بحران
همهگیری خواهد بود و تنها در سناریوی قمر در عقرب با پیشفرض ادامه تحریمها و گسترش
همهگیری ،محتمل است شرایطی همچون محدودیتهای جهانی ،افت ذخایر ارزی ،افت
عملکرد یا فروپاشی نظام سالمت ،افزایش میزان تلفات از بیماری و کاهش ملموس کیفیت
1 . Social, Technological, Economical, Environmental, and Political
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زندگی را درپی داشته باشد و از جمله شاخصههای کلیدی آن ،افزایش ابتالی روزانه بیش از
 56666نفر ،مرگ و میر روزانه باالی  266نفر ،کاهش ارزش پول ملی و همچنین نرخهای تورم
بیشاز  36درصد و بیکاری  52درصدی را میتوان انتظار داشت .از طرفی نیز نمیتوان تالشها
و توانمندیهای موجود را نادیده انگاشت (سناریوی باور ملی) و بهرغم ادامه روند شرایط
سیاسی و تحریمها و مشکالت مالی و ارزی ،با بکارگیری گسترده روشهای مناسب در نظام
سالمت و مداخالت بهداشتی با همراهی جامعه به محدود سازی وکنترل گسترش همهگیری
امیدوار بود که منجر به ازسرگیری تعامالت اجتماعی و رفع بخشی از بحرانها خواهد شد.
با همهگیری ویروسکرونا درسطح گستردهای از جهان و ایران و اعمال محدودیتها و
شرایط خاص کنترل همهگیری که منجر به برقراری طرحهای ویژهای از جمله غربالگری،
فاصلهگذاری اجتماعی ،تعطیلی اماکن و غیره انجامید و از طرفی نیز ادامه و اعمال سختگیرانه
تحریمهای امریکا علیه ایران ،مزید بر علت شده و ترکیبی از سوءمدیریت ،وجود ساختارهای
نامناسب اقتصادی و کاهش سرمایههای اجتماعی درکنار تحریمها ،وضعیت اقتصادی به سطحی
بحرانی خواهد رسید تا در مجموع این عوامل ،جامعه ایران در وضعیت بغرنجی قرار گیرد و
عواقب جبرانناپذیری متوجه وضعیت سالمت جامعه و اقتصاد مردم گردد.
در این مقاله بهرغم محدودیتهای موجود از جمله ،فوریت زمانی در پرداختن به مسایل
سالمت و معیشت جامعه و تعامل و تأثیری که بر هم دارند ،درنظر داشتن شرایط خاص
همهگیری و غیر قابل پیش بینی بودن روند آن و همچنین محدودیت موجود در مدل بکار گرفته
شده در استفاده از دو عدم قطعیت و نادیدهگرفتن سایر عدم قطعیتهای کلیدی شناسایی شده
که در جای خود حایز اهمیت و قابل بررسی هستند.
نادیده گرفتن عدم قطعیتها میتواند منجر به محرومیت از شناسایی فرصتهای آینده و در
نهایت ،تدوین تصمیمات و برنامههای ناپایدار گردد ،بنابراین انتظار میرود سیاستگذاران و
تصمیمگیران با نگاهی وسیعتر ،همهجانبه و معقول ،در تصمیم گیریهای خود وارد شده و به
یک اجماع صحیح که منجر به حفظ وتداوم سالمت جامعه و آثار متعارف اقتصادی در این
بحران همهگیری شود ،دست یابند.
واژگان کلیدی :کروناویروس ،اپیدمی ،سالمت ،اقتصاد ،سناریو نگاری
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تأثیر همطردیِ اجتماعی در پاندمی کووید 91-بر تضعیف حوزه عمومی و
رشد ترس از بزهدیدگی
مهدی خاقانی اصفهانی

5

حوزه عمومی به مثابه شبکهای نامتمرکز و بینام از ارتباطات درباره عالئق مشترک که رشتههای
گوناگون ارتباط را در هم میآمیزند ،در جامعه ایران پیش از پاندمی کووید 53-دچار بحرانهایی
بود که این بیماری به تشدید برخی از آنها انجامید .تغییر سبک زندگی اغلب ایرانیان بهویژه
کالنشهرنشینان در پی مالحظات بهداشتی و تغییرات شغلی و اجتماعی موجب بروز و تشدید
اختالل در کارکردهای اجتماعی و احساس تعلق محلهای شده و احساس سلب حقوق اجتماعی
و تنهایی دیرپا و ژرف را رقم زده است .قرنطینه و کاهش ناباورانه انواع روابط اجتماعیِ
حضوری در جامعهای که بدنیشدن روابط میان کنشگران و رویایرویی عینی مردمان بر تجربه
زیسته آنان در احساس شادمانی و خودپنداره و معنای زندگی نقش بسزایی دارد و هنوز آمادگیِ
تنهاییِ مداوم و خودهمسوسازی با پرتشدن به زندگی در روابط مجازی را ندارد ،یکنواختی و
روزمرگی را به سمت توهم مهندسی اجتماعی توسط دولت به هدف اِعمال استیال بر حوزه
عمومی سوق میدهد.
تصویر نو و مبهمی از تجربه زیست جهانی و تغییر زیست نظام بهداشتی در پی این پاندمی
شکل گرفته و گویی این پیام را دارد که راهی جز تعامل و همزیستی مسالمتآمیز با همنوع خود
و محیط زیست نداریم .پس کرونا در کنار تمام پیامدهای منفی ،میتواند صلح و وحدت جهانی
را تقویت کند و سرآغازی بر سبک زندگی مسالمتآمیز و فضیلتمدار باشد .این البته آرمان
است و واقعیتِ اجتماعیِ گزارششده از مردمنگاریِ کرونای ایرانی و تجارب زیسته دیگر
مردمان ،نشان از بیتابی نظام فرهنگ در برابر کرونا و تغییرات رفتاری ژرف و گستردهای دارد
که ضرورت تحکیم اخالق شهروندی و مسئولیت اجتماعی در شرایط همهگیری کرونا را به
منظور بازپیوند اجتماعی وفق مدیریت بحران از منظر روانشناسی اجتماعی مینمایاند.
با توسعه فضای مجازی ،کنش ارتباطی و فضای عمومی از حالت ایدهالیستی خارج شده و
شکلگیری آن و تأثیرگذاری نقش جامعه در ساخت قدرت سیاسی و افزایش مشارکت اجتماعی
 .5استادیار حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ khaghani@samt.ac.ir
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و آزادی فردی در قالب رخدادهای اجتماعی امکانپذیر است که در توسعه سیاسی جوامع ،نقش
موثری دارد ،بنابراین حال که خیابانهای خالی ،هوای پاک ،تقلیل زندگی اجتماعی به زیست
انفرادی ،خانهنشینی و عزلت اجباری خاص و عام و مرگ در انزوا و دور از همگان ،پدیدههای
عادیِ زندگی معاصر شدهاند ،دیگرترسی و ترس از بدن دیگری موجب انتقال شبکه روابط از
مکانهای عمومی به حوزه فضای مجازی شده ،باید مرگاندیشیِ ناشی از تنهاییِ مداوم را عاملی
دانست که انسانِ طردکننده و طردشده ،خود را بیجرم و جنایت در وضع نگونبختی بیابد که
بسترساز افزایش ترس اجتماعی و فردی شده است .وانگهی ،شیوههای تقویت حوزه عمومی در
ایرانِ کرونایی ،جلوههای محدودی دارد و هنوز پدافندهای گوناگون و کارآمد علیه انواع ترس –
به ویژه ترس از قربانیشدن از جرایم ناشی از خلوتبودن گذرگاهها و بیناظرماندنِ فروشگاهها
و دیگر مراکز -در ایرانِ این روزها و ماهها طراحی و اجرا نشده است.
از زمستان  ،5332اقشار جامعه با تحمل زندگی در خانه با زوال حریم شخصی و آزادیهای
فردی ،احساس مراقبت و کنترل بیرونی ،تزئینیشدن عرصههای تصمیمگیری ،اختالل رابطهای،
سلب قدرت و بهویژه افزایش تجربه خشونت یا هر نامالیمتیِ خانگی مواجه ساخت .وجه
ساختاری طرد اجتماعیِ همگان توسط همگان برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا ،همطردیِ
اجتماعیِ تجربهنشدهای را پدید آورده که نه تنها موجب تضعیف حوزه عمومی شده ،بلکه
اعتماد اجتماعی را به جهت کاهش کنترل اجتماعی تضعیف نموده و مجال بسیار وسیعی به
مجرمان مالی برای سرقت از مغازههای بسته ،ماشینهای دائماً پارک در خیابان و کوچه و دیگر
اموال حفاظتنشده داده و این جوالندهیِ بزهکارانه ،ترس از بزهدیدگی مالی را به ترس از بزه-
دیدگیِ ناشی از افزایش کسالتبار تحمل اعضای خانواده در خانههای خودقرنطینه افزوده است.
با لحاظ نظریههای جرمشناختیِ «حقوقی انتقادی»« ،فشار اجتماعی»« ،برچسبزنی» و «مدیریت
ریسک جرم» ،تبیین عوامل و جلوههای رشد ترس از بزهدیدگی که ناشی از تنهایی در قرنطینه
همانا دادههای علوم بزهدیدهشناسی و جامعهشناسی و سیاستگذاری عمومی را در تعامل با هم
قرار داده تا مقدمات طرح «نظریه چندوجهیِ بزهکاری در شرایط کرونا ،عوامل ،صور ارتکاب و
راههای پیشگری از ارتکاب و پیشگیری از ترس از جرم» قابل تدارک شود.
این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و در قالب «تحلیل گفتمان» با نقد قوانین و مقرراتِ
حوزه سیاستگذاریِ حقوقیِ مدیریت جامعه در این پاندمی ،نقش اضطراب وجودی و همطردیِ
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اجتماعیِ خود/دگرآسیبزا را در تضعیف کارکردهای بسیار مهمِ حوزه عمومی -که منجر به
افزایش ترس از بزهدیدگی شده است -را از منظر روانشناسی اجتماعیِ جنایی میکاود.
یافته مقاله این است که نارساییهای حقوقی ناشی از عدم تعیین رژیم حقوقی قرنطینه در
ایران که ناشی از عدم اجرای بند  5اصل  53قانون اساسی از حیث تعیین شرایط دقیق قرنطینه
(به مثابه شیوهای حقوقی از همطردی به مثابه یک بایسته اجتماعی) ،مقامات مسئول آن ،حدود و
ثغور آن ،ضمانت نقض آن و نحوه جبران آثار حاصل از آن است ،موجب تحدید آزادیهای
شهروندی به نحوی که موجب رشد ترس از بزهدیدگی است شده ،بنابراین مقاله با ارائه طرح
متوازنی از نحوه جمع میان آزادیهای فردی با حق سالمت برای ارائه به سیاستگذاران حقوقی،
راهکارهایی برای کاهش احساس بزهدیدگی –صرفنظر از واقعیتِ کاهش یا افزایش بزهدیدگیِ
واقعی در زمانه کرونایی و زمینه ایرانی -از رهگذر پیشنهاد اصالح موادی از مقررات حمایتی و
صنفیِ مصوب توسط ستاد ملی مقابله با کرونا ،دولت و مجلس تبیین مینماید.
واژگان کلیدی :حوزه عمومی ،ترس از جرم ،الگوهای بزهکاری در پاندمی ،روانشناسی
اجتماعیِ جنایی
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پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیماری کرونا بر گروههای محروم جامعه
معصومه دشت آبادی ،5سلمان قادری

5

امروزه عوامل تهدیدکننده سالمت مردم در جهان ،رشد قابل توجهی داشته است و ابزار و
امکانات انسانها برای مواجهه با نسل جدید این مخاطرات در حال کاهش است .بسیاری از
جوامع انسانی نظیر جامعه ما از یک جامعه کمخطر به سمت یک جامعه پرخطر در حال حرکت
است .این موضوع ،ضرورت اتخاذ تصمیمات مهم و مؤثر را جهت کنترل و کاهش تأثیرات این
بحرانها را بیش از گذشته دارای اهمیت میسازد .امروزه خطرات رو به فزاینده بیماریها،
انرژیهای هستهای و آالیندههای صنعتی شرایط غیرقابل تحملی را به وجود آورده و همزمان با
این روند شیوههای مدیریت این خطرات نیز توأم با چالشهای اساسی است .بیماری کرونا
صرفاً یک مسئله پزشکی نیست ،بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن دارای ماهیت
اجتماعی است .بازنمود این بیماری در جامعه در قالب واکنشهای اجتماعی ،شیوههای تجربه و
درک گروههای مختلف اجتماعی از ماهیت آن ،نشاندهنده اهمیت ابعاد فرهنگی و اجتماعی این
بیماری است .بر همین اساس شناسایی ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی آن میان گروههای
محروم جامعه میتواند ماهیت و پیامدهای آن را بهتر نشان دهد .در دوره بیماری کرونا گروه-
های محروم جامعه نظیر زنان سرپرست خانوار ،کودکان کار و خیابان ،بیماران وابسته به مواد،
معلولین و بیماران روانی،کارگران و دستفروشان ،کارتنخوابها ،اتباع ،سالمندان ،زنان و
کودکان قربانی خشونتهای خانوادگی و اجتماعی از جمله گروههای آسیبدیده اجتماعی بودند
که شرایط زندگی آنها در این دوره دارای اهمیت بسیاری است .هدف از انجام این مطالعه
بررسی وضعیت گروههای یاد شده در دوره بیماری کرونا بوده است.
روش انجام این پژوهش ،کیفی است و از مطالعه میدانی برای بررسی و تحلیل اطالعات
استفاده شده است .در این تحقیق از تکنیکهایی نظیر مشاهده مستقیم ،مشارکت فعال ،یادداشت
برداری و مصاحبه میدانی استفاده گردید .مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل  5گروه-5 :
 .5دانشجوی دکتری مشاوره و کارشناس مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد؛
M.dashtabadi67@gmail.com
 .5مددکار اجتماعی و دکتری جامعه شناسی؛ Salmang41@gmail.com
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مطلعین محالت ( نظیر مدیران محله ،اعضای شورایاری ،مدیران سازمانهای غیردولتی نظیر
خیریهها و کلینیکهای مددکاری اجتماعی و مردم محلی) و  -5گروههای آسیبدیده (محروم)
شهر ری (شامل اتباع کشورهای افغانستان ،پاکستان و عراق ،کودکان کار و خیابان ،زنان
سرپرست خانوار ،افراد کارتن خواب ،سوءمصرف کنندگان مواد ،متکدیان ،کارگران و
خانواده های کم درآمد) بوده است .زمان جمع آوری اطالعات از اسفند ماه  5332تا مهرماه
 5333بوده است .مکان جمع آوری اطالعات نیز محالت شهر ری ( نظیر نفرآباد 53 ،آبان،
صفائیه ،جوانمرد قصاب ،غیوری ،بهشتی ،حمزه آباد ،منصوریه و منگل) ،روستاها و شهرکهای
اطراف آن نظیر (گلستان ،قلعهگبری ،کورههای آجرپزی روستای محمودآباد ،دولتخواه ،امین آباد
و  )...میباشد .تحلیل این دادهها بر اساس گفت وگو با گروههای یاد شده با استفاده از
کدگذاری بوده است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که گروههای محروم و حاشیهنشین جامعه با شروع و
تشدید بیماری کرونا دچار فقر مزمن شدهاند .بسیاری از آنها درآمد خود را از دست داده و با
افزایش اجاره مسکن ،شاهد افزایش خانوادههای بیخانمان در مناطق حاشیه نشین بودهایم .در
این دوره ،خشونت های خانوادگی و اجتماعی تشدید گردیده و گرایش به افکار خودکشی و
ناامیدی نسبت به تغییر شرایط موجود بیشتر شده است .اکثر گروههای محروم ،شغل خود را از
دست داده و فاقد توانایی الزم جهت تأمین نیازهای روزمره شدهاند .در این دوره ،شاهد افزایش
گرسنگان ،گسترش حاشیه نشینی و روستانشینی در مناطق حاشیه نشین ،کاهش سطح امنیت
اجتماعی در سطح محالت ،رشد بزه و جرم و چندبعدی شدن مشکالت خانوادهها بودهایم.
اغلب گروههای محروم ،سقوط دهکی را تجربه نموده و به الیههای زیرین جامعه سوق داده
شدهاند .هزینههای اجتماعی و اقتصادی بیماری کرونا نیز قابل توجه است ،به صورتی که
بسیاری از امکانات و ذخایر اجتماعی جامعه ،صرف مقابله با این بیماری میشود و از سایر
عناصر توسعه و برنامههای اجتماعی و فرهنگی باز میمانند و هزینههای برنامههای مراقبت نیز
افزایش مییابد .با این وجود ،دسترسی گروههای مختلف جامعه به این امکانات یکسان نیست و
گروههای برخوردار ،دسترسی و منابع مادی بیشتری به منظور دریافت خدمات با کیفیتتر
دارند ،بنابراین گسترش بیماری کرونا منجر به تشدید نابرابریهای اجتماعی و فقر بیشتر
خانوادهها و جوامع نیز میگردد و در نتیجه ،گسترش این بیماریها میتواند روند توسعه جامعه
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را دچار اختالل جدی نماید .رسانهها نیز از مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند در انتقال
آموزش درست میان گروههای جامعه مؤثر باشند .در بسیاری از مواقع گسترش شایعات،
اطالعات نادرست و فقدان مدیریت بحران و اطالعرسانی صحیح بر شدت مشکل افزوده و
منجر به بروز بحرانهای جدید میگردد .در چنین شرایطی است که تقویت همبستگیهای
اجتماعی ،استفاده از افراد تأثیرگذار اجتماعی ،مدیریت درست بحران ،استفاده از ظرفیتهای
مردمی و بسیج اجتماعی در راستای اعتماد به مردم میتواند به کاهش و تقلیل اثرات بیماری
کرونا کمک نماید.
در حالیکه مدیریت کالن کشور با فقدان استراتژی و برنامه منسجم به منظور کاهش و
کنترل آسیبهای اجتماعی در دوره بیماری کرونا مواجه است ،گسترش شکاف طبقاتی و مزمن
شدن مشکالت گروههای محروم جامعه ،منجر به تشدید فقر و آسیبپذیرتر شدن مردم مناطق
محروم گردیده است .در این دوره راهبرد مناسبی از جانب سازمانهای دولتی در خدمات
رسانی به گروههای محروم مشاهده نشد .در فقدان نقش مدیریت سازمانهای مسئول در
خدمات رسانی به گروههای جامعه ،خیرین و سازمانهای غیردولتی نقش پررنگی داشتهاند.
پس از اوج گرفتن و فروکش نمودن بحران کرونا ،باید خود را برای پیامدهای اقتصادی و
اجتماعی آن آماده ساخت و با اتخاذ راهبرد مناسب در سطح کالن و تدوین و اجرای برنامههای
کاربردی از آسیبهای بعدی ناشی از آن جلوگیری نمود ،بنابراین باید از فضای موجود که منجر
به بازآفرینی و نمایان شدن ضعف ،قوت ،تواناییها و منابع موجود بوده ،بهره الزم گرفته شود.
واژگان کلیدی :گروههای حاشیه نشین ،بیماری کرونا ،خشونتهای اجتماعی ،شکاف طبقاتی،
ابربحران
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بررسی تجربه مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستان در پاندمی کرونا و
ارتباط آن با فرسایش شغلی
ندا سماکار

5

مددکاری اجتماعی یکی از حرفههای یاورانه است و حرفههای یاورانه مانند پزشکی ،پرستاری،
روانشناسی و وکالت مشاغلی هستند که عموماً با افراد دارای مشکل ،کار میکنند و همین عامل
بهمرور می تواند به خستگی و فرسودگی بیانجامد .مددکاران اجتماعی به واسطه تماس با درد و
رنج افراد و فشار زیاد در معرض فرسایش شغلی قرار دارند .کار با گروههای هدف ،اعم از
بیماران ،معلوالن ،سالمندان ،افراد آسیبدیده ،معتادان ،افراد بیخانمان و  ...و درگیر شدن با
چالشهای ویژه این گروهها مانند مسائل و نیازهای مختلفشان ،به انرژی روانی باالیی نیاز
دارد .فرسایش شغلی در اثر مشاغل سخت و پرفشار که عمدتاً با مشکالت افراد ،بیماری و
آسیبها سر و کار دارد ،بسیار محتمل و اغلب با نشانههایی همچون خستگی ،احساس
درماندگی ،دلزدگی از کار ،کاهش انرژی و کارایی و گاهی افسردگی همراه است .در این میان،
فقدان حمایت سازمان ،تعداد مراجعان باال و حجم باالی کار ،نامناسببودن محیط کار ،فقدان
سیستم تشویقی و ارزشنهادن به خدمات حرفه ،لزوم در دسترسبودن بعد از اتمام ساعت
کاری ،عدم رضایت شغلی و نداشتن خودمراقبتی به فرسایش شغلی دامن زده و رفته رفته به
کاهش اشتیاق و انگیزه پایین میانجامد و میتوان گفت بهمرور از کارایی افراد شاغل در این
حِرَف نیز کاسته میشود .مددکاران اجتماعی بهدلیل ارتباط مستقیم با افرادی که آسیب را تجربه
کردهاند ،در معرض ترومای ثانویه نیز هستند .تروما پاسخی به شرایط آسیبزاست که میتواند
باعث ناتوانی و اختالل در درک احساسات ،تجربیات و هیجانات فرد شود .افراد حرفهای در اثر
کار طوالنی با کسانی که تروما را تجربه کردهاند ،خود نیز دچار آسیب شده که به آن ترومای
ثانویه میگویند .در معرض تجربههای آسیب دیگرانبودن و یا حتی شنیدن داستان زندگی افراد
آسیبدیده ،میتواند به مرور ،درمانگران را دچار تغییر و گاهی اختالل در خواب ،تنظیم

 . 5پژوهشگر؛ neda.samakar@gmail.com
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هیجانات مانند برانگیختگی ،احساس غم یا اضطراب و افکار ناکارآمد و احساس ناامیدی نماید.
قطعاً بروز عالئم ترومای ثانویه ،بر کار با مراجعان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
مددکاران اجتماعی بهعنوان افرادی که با تمام ابعاد زندگی فرد سر و کار دارند و بـه نحـوی
آن را مدیریت می نمایند ،شاهد عدم قدرت و کنترل مراجع بـر زنـدگی هسـتند و احتمـال دارد
همین موضوع باعث شود تا مددکار اجتماعی بخواهد بر رونـد بهبـودی مراجـع ،کنتـرل کامـل
داشته باشد و همین امر به از دسترفتن کارکرد نقش یاورانه ،احساس بیفایدهبودن و حتی عدم
عالقه و کاهش تمرکز و توجه به نیازهای مراجعان میانجامد و به مرور فرد از نقـش حرفـهای
خود فاصله میگیرد .این امر هم بر مددکار اجتماعی و هم بر مراجع تأثیرات و پیامـدهای منفـی
مانند ایجاد آسیب مجدد بهجای خواهد گذاشت .بهدنبال شکلگیری ترومای ثانویه ،فرد همچنین
آثار آسیب شغلی را در زندگی شخصی و اجتماعی خود نیز خواهد دید ،مانند احساس خستگی
و بیارزشی ،ناامیدی ،کاهش صمیمیت و اعتماد نسبت بـه خـود و اطرافیـان و حتـی در حالـت
شدیدتر ،مصرف الکل ،پرخوری ،اعتیاد به کار و یا افکار خودکشی.
این مطالعه با رویکرد کیفی و تکنیک مصاحبه انجام شـده اسـت .جامعـه مـورد مطالعـه 56
مددکار اجتماعی شاغل در بیمارستانهای کرونا هستند که در بازه زمانی اسـفند  5332تـا مـرداد
 5333در بخشهای نگهداری بیماران کرونا فعالیت داشتهاند.
در زمان پاندمی کرونا احتمال بیشتری برای شکلگیری فرسایش و تروما در بـین مـددکاران
اجتماعی وجود دارد .حجم کاری مضاعف ،ساعتهای فعالیـت بیشـتر در محـل کـار ،اسـترس
ناشی از سرایت ویروس به خود فرد و خانواده ،ارتباط و مشاوره با خانوادههای درگیـر و بعضـاً
داغدار ،راهنمایی مراجعان شاکی (شکایت از بستری بیمار به دلیل غیرکرونا و ابتالی او به کرونا
داخل بیمارستان ،پذیرفتهنبودن بیمه آنها برای کرونا و مشکالت دریافت هزینه از بیمه تکمیلی و
مشکالت مالی و  )...از جمله مواردی هستند کـه مـیتوانـد مـددکاران اجتمـاعی را در معـرض
آسیب و فرسایش قرار دهد و سالمت این گروه از شاغالن را مختل کند.
نقش مددکاران اجتماعی بهعنوان بخشی از کادر درمان ،حائز اهمیت بـوده و الزم اسـت کـه
حفظ کارایی و سالمت آنها بیشتر مورد توجه قرار گیرد .پیگیری روزانـه وضـعیت اجتمـاعی و
اقتصادی کلیه بیماران ،ارتباط با بیماران و خانوادهها و ارائه راهنماییهای مربوطه به گروه هدف
مانند آگاهیبخشی در راستای پیشگیری از ابتال و  ...تنها بخشی از فعالیتها و اهمیت این گروه
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را نشان میدهد .حضور مددکاران اجتماعی با ارائه پیگیری ،خدمات و حمایتهای اجتماعی ،به
روند درمان بسیار کمککننده است و در عینحال ،کمتر شاهد دیدهشـدن و ارجنهـادن خـدمات
این گروه شغلی در زمینه درمان کرونا بودهایم.
واژگان کلیدی :مددکاری اجتماعی ،حرفههای یاورانه ،فرسایش شغلی ،ترومای ثانویه ،پاندمی
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ظرفیت دولت ایران در مدیریت بحران کرونا در مقایسه با دیگر کشورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا
نیما شجاعی

5

«ظرفیت دولتی» یکی از عوامل تعیینکننده در مدیریت بحرانهای گوناگون ،از جمله بحران
کرونا میباشد .هم اکنون که کشورهای جهان در حال مقابله با بحران کرونا و تالش برای
مدیریت آن هستند ،به طُرُق مختلف میتوان میزان ظرفیت واقعی آنها را در مقابله و مدیریت
بحرانهایی از این دست مورد بررسی قرار داد .به عبارت دیگر ،بحران کرونا ،یک «بزنگاه
تاریخی» مهم در سنجش «ظرفیت دولتیِ» کشورها و مقایسه آنها با یکدیگر است .در این رابطه،
برخی پرسشها مطرح است ،منتهی پرسش محوری این است که چرا در ایران در مدیریت
بحران کرونا یک رویه واحد وجود نداشته است؟ چرا در ایران در مدیریت این بحران،
بهصورت «جزیرهای» عمل شده است؟ افزون بر این ،میتوان این پرسشها را نیز مطرح کرد که
وزارت بهداشت چه نقشی در مدیریت بحران کرونا داشته است؟ ستاد ملی مبارزه با کرونا چه
کرده است؟ آیا یک سیاست واحد و کارآمد در بخشهای مختلف دولت برای مدیریت کرونا
وجود داشته است؟ آیا دیگر کشورهایی که این بحران را از سر گذراندهاند نیز مشکالتی شبیه
ایران داشتهاند یا موانع و محدودیتهایشان ،متفاوت بوده است؟ بررسی دادههای رسمی در
زمینه آمار مرگومیر و پیامدهای مختلفِ ناشی از بحران کرونا ،نشان میدهد که ظرفیت دولت
ایران در مدیریت این بحران در مقایسه با برخی از کشورهای جهان ،ضعیف بوده است.
عالوه بر نکات باال ،باید به خود مفهوم «بحران» و در ترکیب آن با «کرونا» ،یعنی «بحران
کرونا» نیز توجه نمود و باید بیان کرد که زمانی که به این مفهوم اشاره میکنیم تنها وجوهِ
بهداشتی و بالینی آن مدنظر نیست ،بلکه جنبههای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی آن
بحران نیز مدنظر است .حال ،اگر فراتر از این موارد حرکت کرده و به دورهای باطل
توسعهنیافتگی در «بزنگاههای تاریخی» مختلف بنگریم ،آن زمان میتوانیم هم از منظری فردی و

 .5دکتری جامعهشناسی و عضو گروه جامعهشناسی پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد تهران؛
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هم از منظری ساختاری به تبیین دالیل وقوع آن مسأله در ارتباط با «ظرفیت دولتی» و این
دورهای باطل ،نهتنها در مواجهه با بحران کرونا بهطور خاص ،بلکه در «مدیریت بحران» بهطور
عام در ایران ،بپردازیم.
در این مقاله با استفاده از چارچوب مفهومی تلفیقیِ برآمده از نظریات چارلز تیلی در مورد
«ظرفیت دولتی» و جوئل میگدال در مورد دولت و جامعه قوی و آرای نهادگرایانی همچون
نورث و همکارانش و عجماغلو و رابینسون و با استفاده از روششناسی تحلیل تطبیقیـ تاریخی
در پی ارائه یک مدل مفهومی و سنجش آن برای بررسی ظرفیت دولت ایران در مدیریت بحران
کرونا در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بودم .بر حسب آن مدل مفهومی،
در این مقاله این فرضیه اصلی ،آزمون و اثبات شده است :میزان توانایی دولتی بر وضعیت
مدیریت بحران کرونا اثرگذار است .عالوه بر فرضیه مزبور ،رابطه میان سطح توسعه انسانی و
سطح دموکراسی با وضعیت مدیریت بحران کرونا ،بهعنوان یک رابطه مهم دیگر در مورد
کشورهای مزبور مورد سنجش قرار گرفته است .همچنین بهعنوان یک فرضیه فرعی ،باور بر این
است که میزان فقر و نابرابری نیز در مدیریت بحران کرونا اثرگذار است و در نتیجه در کنار
فرضیههای باال ،این فرضیه نیز از طریق تحلیل تطبیقیـ تاریخی ،نهتنها در میان کشورهای منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا ،بلکه در مقایسه با برخی از دیگر کشورهای جهان مورد سنجش قرار
گرفته و اثبات شده است .در تقسیمبندیهای گوناگون ،تعداد کشورهای منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا متفاوت در نظر گرفته شدهاند .در این مقاله ،تعداد کشورهای مورد بررسی56 ،
مورد (شامل ترکیه) بوده است .به این ترتیب ،چون تعداد موارد تقریباً باالست ،باید از
روشهای تحلیل تطبیقیـ تاریخیِ بزرگمقیاس استفاده کرد که در این راستا ،تحلیل تطبیقی
کیفی یکی از آنهاست و با استفاده از این روش ،فرضیههای این مقاله ،مورد سنجش قرار گرفته
و اثبات شدهاند .گفتنی است که برای سنجش متغیرهای این مقاله ،از دادههای بانک جهانی،
خانه آزادی و برنامه توسعه انسانی سازمان ملل استفاده شده است و نشان داده شده است که
میزان توانایی دولتی که در اینجا با شاخصهای پاسخگویی ،ثبات سیاسی و عدم وجود
خشونت ،اثربخشی حکومتی ،کیفیت نظارتی ،حکومت قانون و کنترل فساد مورد سنجش قرار
گرفته است ،بر وضعیت مدیریت بحران کرونا اثرگذار بوده است .افزون بر آن ،دو متغیر توسعه
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انسانی و دموکراسی نیز بهعنوان مکانیسمهای تشدیدکننده یا تعدیلکننده وضعیت مزبور ،مورد
سنجش قرار گرفتهاند.
در پایان این مقاله ،پیشنهاد شده است که با بازاندیشی در مفهوم «توسعه» ،امکانات و
محدودیتهای افزایش «ظرفیت دولتی» در ایران را مورد شناسایی و تبیین قرار داد .در این میان،
شاید یکی از مهمترین کارهایی که باید برای افزایش «ظرفیت دولتی» انجام داد« ،توانمندسازی
اجتماعی» است .از طریق «توانمندسازی اجتماعی» میتوان هم به ارتقای ظرفیتهای موجود در
جامعه در مواجهه با بحرانها کمک کرد و هم به دولت و در نهایت «ظرفیت دولتی» برای
مدیریت بهتر این بحران و پیامدهای مختلف آن یاری نمود.
واژگان کلیدی :ظرفیت دولتی ،مدیریت بحران ،کرونا ،تحلیل تطبیقی کیفی ،توانمندسازی
اجتماعی
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یک جامعه در مواجهه با دو پدیده اعتیاد و کووید 91
سید علی شفیعی

5

طی یک سال گذشته تقریباً در همه نقاط دنیا ،جوامع انسانی با یک چالش بهداشتی یعنی پاندمی
کووید  53روبرو شدهاند .این چالش نه تنها دستاوردهای انسان امـروزین در حـوزههـایی ماننـد
علوم پایه و بالینی پزشکی و داروسازی را محک میزند بلکه برای رشتههایی از علوم بهداشـتی
که مرزهای باریک و ناپیدایی با علوم انسانی دارنـد ،نظیـر اقتصـاد سـالمت ،مـدیریت خـدمات
بهداشتی ،بهداشت عمومی ،پزشکی اجتمـاعی ،بهداشـت روان و آمـوزش و تـرویج بهداشـت و
البته در آن سوی این طیف ،رشته جامعهشناسی پزشکی ،فرصـتی کـم نظیـر بـرای دسـت ورزی
عالمانه با یک مسأله /پدیده بهداشتی /جامعهشناختی فراهم کرده است ،چراکه این بیماری شـاید
به همان اندازه که از جنبه های پاتوفیزیولوژیک برخوردار است ،واجـد ابعـادی جامعـهشـناختی،
اقتصادی و روانشناختی است که نه فقط از نظر پیامدها بلکه در بعد اتیولوژیک (سـببشناسـی)
نیز قابل شناسایی میباشد.
هرچند کووید 53در مقایسه با سـایر بیمـاریهـای سـهمگین واگیـر و غیـر واگیـر ،از نظـر
فیزیوپاتولوژی پیچیدگی کمتری دارد اما به دالیلی نظیر سرعت سرایت (آن هم نه فقط به جهت
ویژگیهای ساختاری عامل بیماری بلکه بخاطر ارتباط درهم تنیده انسانها در ابعاد جهانی) بشر
مدرن را به زحمت انداخته است .این پاندمی دیر یا زود در سیطره دانـش و فنـاوری درخواهـد
آمد و مهـار خواهـد شـد امـا پدیـدههـای دیگـری بـا ابعـاد زیسـت شـناختی -روان شـناختی-
جامعه شناختی هستند که بهدلیل ماهیت پیچیده خود همچنـان بـهعنـوان یـک مسـأله قـدیمی و
چالشی ریشهدار برای جوامع انسانی باقی خواهند ماند .اعتیاد یکی از این مسایل کهنه اسـت کـه
برخالف موضوع جدید کووید  ،53کم و کیف مواجهه افراد ،جوامع و نهادهای کوچک و بزرگ
اجتماعی با آن موجب تأمل و تعجب نمیشود ،این درحالی است که بعد جامعهشـناختی اعتیـاد
حتی به شکل تقلیلیافته آن یعنی «اختالل مصرف مواد» به مراتب گسترده تـر از بیمـاری عفـونی
ناشی از ویروس کروناست .با این حساب ،مقایسه تطبیقی این دو پدیده ،کمـک مـیکنـد تـا بـا
 .5پزشک و دانشآموخته دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد؛ s_a_sha_757@yahoo.com
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استفاده از شناخت تازه و ملموسی که از مواجهه امروز ما با کووید  53بهدست می آیـد ،آنچـه را
که در روبرو شدن با مصرف مواد و اعتیاد رخ داده است را نیز بهتر درک و تبیـین نمـاییم .ایـن
مقاله تالشی برای نیل به این مقصود خواهد بود.
مقایسه جامعهشناختی دو موضوع اعتیاد و کووید 53می تواند از منظرهای مختلـف صـورت
گیرد .از جمله میتوان به مباحثی نظیر مطالعه اپیدمیولوژیک و دموگرافیک (از نظر سن ،جـنس،
نژاد و طبقه اجتماعی) ،بررسی کم و کیف تأثیر متغیرهای محیطی و تعیینکننده های اجتماعی بـر
این دو پدیده ،توجه به تأثیر سبک زندگی و الگوهای رفتاری بر وضعیت این دو پدیده ،مقایسـه
رویکرد نظام سالمت با این دو «بیماری» و تغییرات در روند سیاستگذاری برای این دو «مسأله»،
بررسی نقش بیمار ،رفتارشناسی بیماران و تأثیر عوامـل اجتمـاعی بـر آن ،جامعـهشناسـی ارایـه-
دهندگان خدمت و بررسی تفاوت مواجهه و تبیین کیفیت جامعهشـناختی تعامـل و نـوع ارتبـاط
ایشان با خدمتگیرندگان منتسب به این دو دسـته (مبتالیـان بـه کوویـد  53و اعتیـاد) ،مقایسـه
چگونگی طرح و تحلیل این دو موضوع در رسانههای مختلف ،الگوی درمـانجـویی بیمـاران و
عوامل جامعهشناختی مؤثر بر آن ،بررسی نقش عوامل ساختاری حوزه سالمت بر کیفیت مواجهه
با این دو پدیده (مثالً بررسی تفاوت تأثیر خدمات بستری یا سرپایی بهعنوان الگـو /سـاختارهای
متفاوت ارایه خدمت) و نهایتاً اجماع و یا اختالف جامعه جهانی برسر مواجهه با این دو پدیده و
بررسی تفاوت تأثیر الگوها و رویکردهای کشورهای مختلف بر یکدیگر اشاره

کرد.

این مقاله بر جست و جوی فصل مشترک کووید  53بهعنوان یک بیماری عفونی مسری بـا
ابعاد اجتماعی و اعتیاد بهعنوان یک پدیده اجتماعی با ابعاد بهداشتی -پزشـکی متمرکـز اسـت و
تالش میکند تا نشان دهد بهرغـم ایـن فصـول مشـترک ،چگونـه مواجهـه جامعـه هـم از نظـر
ساختاری و هم از جهت کارکردی با این دو پدیده متفاوت بوده است.
«اختالل مصرف مواد» بهعنوان یک بیمـاری روانپزشـکی و یـا کژکـارکردی روانشـناختی بـا
نشانگانی شناخته میشود که عالیم و نشانههای جسمی و روانی (عمدتاً) رفتاری را در بـر مـی-
گیرد .در این مفهوم ،مصرف مواد اگرچه برانگیزانندهها و موانع اجتماعی دارد و دارای پیامدهای
اجتماعی (بیشتر در شکل یک مشکل برای بهداشت عمومی بواسطه رفتارهای پرخطـر اعتیـادی)
نیز میباشد اما در این برداشت ،نه بهعنوان یک پدیده و یا مسأله اجتماعی بلکـه بـهعنـوان یـک
بیماری مورد توجه قرار میگیرد« .اعتیاد» اما ،مفهومی گسترده تر از اختالل مصرف مواد اسـت و
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درحقیقت این عوامل غیرفردی و تعیین کنندههای اجتماعی هستند که معین میکننـد کـه در هـر
جامعه ،مصرف مواد (و یا اختالل مصرف مواد) با چه کیفیتی به وضعیتی با عنوان اعتیـاد تبـدیل
شود .بهعبارت دیگر ،صرف نظر از آنکه «تقلیل» مفهوم بسیط اعتیاد به اختالل مصـرف مـواد بـا
چه هدف آگاهانه یا ناآگاهانه ای صورت بگیرد (مثالً برای برچسب زدایی یا مدیکالیزهکـردن ایـن
پدیده و یا بهدست آوردن قدرت عمل برای کنترل پیامدهایی ماننـد ابـتال بـه اچ ای وی در اثـر
مصرف مواد با الگوهای پرخطر)« ،تبدیل» مصرف مواد به «مسـأله ،معضـل و یـا آسـیب» اعتیـاد
ناشی از برهم کنش متغیرهای اجتماعی و عوامل محیطـی اسـت کـه فـرد مصـرفکننـده لزومـاً
عاملیتی در برابر آن ندارد و شرایط فردی (نظیر وضعیت دموگرافیک ،طبقه اجتمـاعی ،کارآمـدی
اجتماعی -اقتصادی و الگوهای رفتاری) او نه بهصورت مستقیم بلکه از طریق اثرگذاری بر کم و
کیف واکنش جامعه و کنش متقابل دیگر اعضای جامعه در مواجهه با فرد در تطـور ایـن مفهـوم
(مصرف مواد به اعتیاد) عمل میکند.
در سوی دیگر کووید  ،53بهعنوان یک بیماری عفـونی قـرار دارد کـه یـک عامـل خـارجی
(ویروس) مسبب آن است (همانطور که این برداشت عمومی وجود دارد که مواد ،عامـل اعتیـاد
است) ،بسیاری از افرادِ آلوده به ویروس بیعالمتند و یا عفونتشان بـا کمتـرین مداخلـه درمـانی
بهبود می یابد (همانگونه که مصرف کنندگان مواد ،چندین برابر افرادی هستند که معتـاد درنظـر
گرفته میشوند) ،تأثیر استعداد فردی (از جنبههای زیسـتی ،روانشـناختی و جامعـهشـناختی) در
تفاوت سیر هردو بیماری در افراد مختلف قابل مالحظه اسـت و ماننـد اخـتالل مصـرف مـواد،
پیامدهای این بیماری (ناتوانی به درجات مختلف و مرگ) نیز از آن رو برای جامعه اهمیت می-
یابد که جنبههای عمومی (بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی) پیدا کرده اسـت .جالـب توجـه آنکـه
دوگانه برچسب زنی -همدلی در سطوح مختلف روابط اجتمـاعی در مواجهـه بـا هـردو پدیـده
وجود دارد .این برچسب زنی که میتواند ناشی از ترس و یا استیصـال جامعـه و اعضـای آن در
برابر شرایطی غیرقابل کنترل پدید آید .برای پدیده غیرمسری اعتیاد (اگر نظریـه رفیـق نابـاب را
نادیده بگیریم!) پررنگتر است .حال آنکه تهدیدات مستقیمی که بـهدلیـل سـهلانگـاری نـاقلین
ویروس کرونا متوجه جامعه و افراد پیرامون می باشد ،واقعیتر است .در شرایطی که در مواجهـه
با کووید « 53درعمل» ،پیشگیری مقدم بر درمان شناخته می شود ،بر بیماریابی سریع و بهموقـع
تأکید میگردد و درمان بیماری ،در شرایطی که آنتی بیوتیکی بـرای ازبـین بـردن عامـل بیمـاری
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یعنی ویروس وجود ندارد ،مبتنی بر مداخالت حمایتی و توانمندسازی سیستم ایمنی فـرد اسـت
اما در بسیاری جوامع ،قرنطینه (در اینجا طرد و ایزوالسیون) هرچه بیشتر مصرفکنندگان مواد و
معتادان و حتی افرادی که در معرض آن قرار دارند در دستور کار قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :اعتیاد ،کووید  ،53مصرف مواد ،برچسبزنی
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جامعه مدنی در بحران کرونا :نقشها و نیازها
فیروزه صابر
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وقوع بحران ناشی از بیماری کووید  ،53سازمان های غیردولتی را به سوی مرزهای فراتر از
مأموریت جاری خود فراخواند و بسیاری از آنها ظرفیت و امکانات خود را هم در وجه
پیشگیری از توسعه بحران و هم در وجه درمان بهکار گرفتند .در مجموع جامعه مدنی،
نقش های حمایتگری ،آگاهیبخشی و مطالبه گری را در بحران ایفا کرد .در این میان،
حرکت های همگرایانه ای شکل گرفت که با تجمیع منابع و تواناییهای خود ،اثربخشی
بیشتری نسبت به بحران های قبلی از خود نشان دادند .از جمله تجربه «شبکه کمک» که
اختصار کارگروه مهار کرونا در شبکه های ملی و تخصصی سازمان های غیردولتی ایران است،
برای اولین بار با آغاز بحران ناشی از بیماری کووید  53توسط یازده شبکه ملی و تخصصی
شکل گرفت .شبکه کمک با اعالم استراتژی تقدم پیشگیری بر درمان ،دو هدف اصلی کمک
به کاهش میزان ابتال به کرونا در جامعه و کاهش آسیب ها و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی
از شیوع آن ،به ویژه در مناطق محروم و اقشار آسیب پذیر را برای ایفای نقش خود تعریف کرد
و در این راستا به اقدامات زیر پرداخت:
 -5حمایت از طرحها و اقدامات شبکهها و تشکلهای غیردولتی در مناطق محروم
 -5کمک به بهبود روان جامعه و حمایت از گروههای آسیبپذیر
 -3تولید و گردآوری محتوا و ترویج آنها در سطح عمومی
 -2تعامل ،دیدهبانی و مطالبهگری از دولت و سایر نهادهای مسئول
عملکرد یکساله شبکه کمک در سه وجه حمایتگری از اقشار آسیبدیده در بحران،
آگاهیبخشی به مردم و مطالبهگری از دولت ،نشان میدهد که ضمن برخورداری از چالشهای
اجتماعی و ساختاری ،دستاوردهایی نیز هم در درون شبکههای همبسته با یکدیگر و هم در بعد
بیرونی از خود به جای گذاشته است.

 . 5فعال اجتماعی و موسس انجمن زنان کارآفرین و بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان؛
frs1391@gmail.com
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در عین حال ،شبکهها و سازمانهای مردمنهاد عالوه بر چالشهای موجود در مسیر فعالیت-
های خود ،نیازهایی دارند که در صورت تأمین آنها از جمله نیازهای زیرساختی و توسعه
ظرفیت مدیریت ،میتوانند ضریب تأثیر بیشتری در بحران داشته باشند .مؤسسه حامیان نواندیش
افرا بهعنوان یک استارتاپ اجتماعی که در زمینه توسعه زیرساختهای نیکوکاری فعالیت می-
کند ،در یک تحقیق میدانی ،از  566مدیر مؤسسه نیکوکاری و سازمان مردمنهاد که طیف متنوعی
از فعالیتها را شامل میشدند ،این سوال را مطرح کرد که اگر فعالیت موسسه را به دو دسته
پیش از کرونا و بعد از کرونا تقسیم کنند ،بعد از شیوع ویروس با چه چالشهایی روبرو شدند؟
شیوع کرونا فعالیت این مؤسسات و سازمانها را نیز در ایران ،تحت تأثیر قرار داد؛ بهگونهای
که پیامدهای عنوانشده در  56محور قابل مشاهده است .در میان پیامدهای کرونا ،بررسیهای
مؤسسه افرا در گفتگو با مدیران مؤسسات نیکوکاری و سازمانهای مردمنهاد نشان میدهد که
کاهش منابع مالی و درآمدی ،قطع ارتباط با جامعه هدف ،کاهش تعداد داوطلبان ،تعطیلی برنامه-
ها و خدمات آموزشی در سطح گروه هدف ،توقف پروژهها ،عدم دسترسی گروه هدف به ابزار
آموزش آنالین و نبود زیرساختهای الزم برای ارتباطات مجازی ،مهمترین چالشها در دوران
کرونا است.
واژگان کلیدی :جامعه مدنی ،شبکه کمک ،مؤسسه افرا ،بحران کرونا
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حیات تهیدستان شهری در کشاکش با بحران؛ مورد مطالعه بحران کرونا
کیهان صفری
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تهیدستان شهری همان اقشار و گروههای نابرخوردار از منابع قدرت که ناگزیر زیستشان در
قالبهای رسمی و حکومتمندی غیررسمی تلقی میشود ،در مواجهه با بحران بیش از دیگر
اقشار جامعه دچار آسیب میشوند .افرادی که مطلقاً از سه منبع اصلی قدرت یعنی سرمایه مادی،
دانش و مهارت انسانی واجد ارزش مبادله در بازار کار و اقتدار سازمانی خواه در نهاد دولت و
خواه در سایر نهادها نابرخوردار هستند .یعنی توزیع قدرت در جامعه به گونهای بوده که بخش
از جامعه از این سه منبع قدرت نابرخوردار بوده و در نتیجه مثل طبقه کارگر برای تأمین معاش
ناگزیر از عرضه نیروی کار در بازار هستند ،همچنین در بسیاری از موارد به دالیل گوناگون مثل
رکود و کسادی تهیدستان مایل به عرضه نیروی کارشان هستند اما تقاضایی برای این نیروی کار
نیست .همچنین تهیدستان از سه نوع حمایت در حدی که استانداردهای تاریخی متعارف برای
نیل به یک سطح زندگی شناخته شده کفایت میکند ،نابرخوردارند .اوالً حمایتهای اجتماعی
دولت به حد کفایت ،ثانیاً حمایتهای نهادهای اجتماعی ضربهگیر موجود در جامعه مثل نهاد
خانواده و ثالثاً به حد کفایت از حمایت انواع نهادهای جامعه مدنی برخوردار نیستند .مصداق
تهیدستان شهری مثل دستفروشان ،فروشندگان دورهگرد ،موتورسواران معیشتی ،حاشیهنشینان
و  ...هستند .بیبهره بودن از منابع قدرت مذکور وضعیتی است که بر فراز سر این تهیدستان رقم
خورده است و خصلتی ساختاری دارد و به اختیار خود تهیدستان نیست .پدیده تهیدستی ،گستره
عمیق بیسابقهای در تاریخ معاصر ایران است .در عین حال به طور مستمر ،آن نوع الگوی توزیع
قدرتی رقم میخورد که به زیان تهیدستان است .به طور مستمر دگرگونیهای ساختاری که بر
فراز ایشان از نوع نقشآفرینی دولت و جامعه مدنی شکل میگیرد ،به زیان آنهاست و ما از آن
شناخت نداریم .تجربه زیسته دردناکی را در این بخش از جمعیت بطور مستمر متحمل میشوند.
جامعهشناسان ما به طور نسبی موفق بودهاند آن را بازتاب دهند .در جنگ گفتمانها و منازعه
گفتمانی به طور مستمر به زیان تهیدستان شهری معناسازی میشود و مطالعات فرهنگی مطلقاً به
 .5دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه؛ Safaryk73@yahoo.com
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آن نپرداخته است .در حوزه سیاست به طور وسیع شهروندانی که زیست غیررسمی دارند ،فاقد
حداقلها هستند و علمای سیاست در ایران به آن نپرداختهاند و تاریخنگاران ما نیز این صدا را از
پایین نشنیدهاند.
براساس آخرین آمارهای سال  5333رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از وجود بیست میلیون
حاشیهنشین در ایران خبر داده است .بر کسی پوشیده نیست که در برهههای بحرانی همانند بحران
کرونا ،بیشترین فشار اقتصادی -اجتماعی بر تهیدستان جامعه وارد میآید و همچنین این قشر
(تهیدستان) را در صف اول قربانیان قرار داده است .در حالی که کنشگری طبقه باال از یک طرف
حفظ خود از احتمال بیماری با همه امکانات ممکن و از طرف دیگر تالش در سهیم شدن در
بودجه اضطراری بحران کرونا است که به شکلهای گوناگون سهم خود را طلب میکنند ،میباشد؛
طبقه پایین و کارگران روزمزد دشواریهای بسیاری را تجربه میکنند .مسأله و دغدغه این بخش از
طبقه کارگر به صورت روزانه است .بیتوجهی کارفرما آنها را به اضطراب دائمی دچار میکند.
خانواده آنها نگران سالمتی این افراد هستند و رنج احتمال مرگ نزدیکان در خانوادههای طبقه
کارگر زیاد است ،بخش گستردهای از آنان دارای قراردادهای موقت هستند و شغل ثابتی نداشته و
در معرض بیکاریاند .اینکه بحرانی همانند پاندمی کووید  53چه بالیی بر سر زیست تهیدستان
میآورد ،کافی است به روایتهای این افراد (کارگران ،زنان تهیدست ،زنان سرپرست خانوار،
کودکان کار ،بیکاران و  )...گوش کنیم .روایتهایی که خبر از گردابی میدهد که گرانی و تورم و
بیکاری را در پی داشته و این گرداب آنها را در خود بلعیده است .داستانهای رنج ،اشاره به
ساخت روایتهایی دارد که میتواند نقطه برخورد فرد و ساختارها را نشان دهد ،آنجایی که رنج،
حاصلی ساختاری است ،رویکردن به رنج اجتماعی ،رویکردن به زندگیهایی است که زیر
نیروهای مضمحلکنندهای از پای

درمیآیند.

این پژوهش در رویکرد کیفی و مبتنی بر سنت اتنوگرافی است .اتنوگرافی ریشه در سنتی
تحقیقاتی دارد که زندگی روزمره و ورود به آن را مناسبترین دریچه برای مطالعه پدیدههای
اجتماعی میداند .اتنوگرافی در واقع یکی از روشهای تحقیق کیفی است که در آن محقق
جنبههای ارزشی ،اعتقادی و فرهنگی را در گروهی از افراد یا جوامع مورد مطالعه قرار میدهد.
این روش با توجه به بنیادهای خود که ریشه در مطالعات غالباً شرقشناسانه و مردمشناسانه
دارد ،نوعی تجربه فرهنگی را در افراد و گروههای مورد مطالعه پیشفرض میگیرد و خود را
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ملزم به مطالعه و توصیف فربه آن میداند .در طرح پژوهش کیفی برای تولید و گردآوری داده-
های شفاهی و مکتوب از روش مصاحبه ،مشاهده و تحلیل اسناد استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که «تحمل رنج اجتماعی بصورت روزانه»« ،رشد اقصاد
غیررسمی» «،افزایش خشونت»« ،گسترش فعالیت در خیابان»« ،رشد کودکان بازمانده از تحصیل»
و «رشد احساس فقر» از جمله مضامین مرتبط در میان تهیدستان در مواجهه با بحران کرونا
است .از یافتههای تحقیق میتوان اینگونه استنتاج کرد که مواجهه تهیدستان با بحران ،زیست
روزمره آنها را با ترومای تجربه و تحمل رنج اجتماعی مواجه کرده است.
واژگان کلیدی :تهیدستان شهری ،رنج ،حکومتمندی ،بحران ،کرونا
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برساخت اجتماعی سیاستهای حمایتی و اقتصادی دولت در مواجهه با
کرونا در فضای مجازی
عادل عبدالهی ،5علی رحیمی

5

وقتی که مسألهای در سطح کالن ،اکثریت افراد یک جامعه را مستقیم و یا غیرمستقیم ،تحت تأثیر
خود قرار دهد ،احتمال بروز رفتارها و نگرشهایی که نشاندهنده نگرش عمومی جامعه هستند،
بیشتر میشود .پیشآمدن چنین شرایطی برای پژوهشگران حوزه علـوم اجتمـاعی حـائز اهمیـت
است .بهگونهای که امکان شناسایی و مطالعه خلقیات و رفتارهای جمعی را پیدا میکنند و از این
طریق می توانند در عرصه های فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی به نهادهای سیاسـتگذار ،پیشـنهادات
سیاستی ارائه دهند .همه گیر شدن ویروس کرونا از جملـه مـواردی اسـت کـه مـیتـوان گفـت
پیامدهای منفی آن در سطح کالن و خرد ،نه تنهـا جامعـه ایـران کـه جامعـه جهـانی را بـهطـرز
چشمگیری تحت تأثیر قرار داده که جنبههای مختلف آن ،نیازمنـد مطالعـه اسـت .بـا توجـه بـه
اهمیت موضوع ،مطالعه پیشرو تالش دارد سیاست های اقتصادی و حمایتی دولـت و مسـئوالن
در مواجهه با همه گیری کرونا در کشور را از نگاه جامعه (در اینجا کاربران فضای مجازی) مورد
بررسی قرار داده و از این طریق ،راهکارهایی را بهمنظور تقویت اثرگذاری ایـن سیاسـتهـا بـه
مسئوالن ذیربط و سیاستگذاران ارائه نماید.
در گذشته ،اشاعه اخبار بحران های جمعی و ابعاد مختلف آنها محدود بـه روابـط چهـره بـه
چهره بود؛ در حالی که امروزه در قالب رسانههای مجازی و ارتباط جمعی و بهصورت لحظـهای
رخ میدهد .در این شرایط ،برساخت اجتماعی وقایع و پدیده های مهم اجتماعی از طریق فضای
مجازی ممکن شده و اهمیت باالیی پیدا کرده است .در ارتباط با بحرانی مانند همهگیری کرونـا،
خانهنشینی و رعایت فاصله فیزیکی و اجتماعی– بهعنوان یکی از استراتژی هـای مـؤثر در عـدم
ابتال به این ویروس -موجب افزایش چشم گیر مصرف رسانه و تعامل کاربران در فضای اینترنت
شده و فضای مجازی را به فضایی مناسب برای مطالعات جامعهشناختی تبدیل کرده است .ایـن

 . 5استادیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور؛ abdolahi1980@gmail.com
 .5دانشجوی دوره دکتری جمعیتشناسی؛ a_rahimi77@yahoo.com
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مطالعه با بهرهگیری از روش کیفی ،درصدد اینترنتیکردن ایـن روش و اجـرای مبـانی فلسـفی و
پارادایمی حاکم بر آن در بستر اینترنت است و برخالف رویکرد رایج در روشهای تحقیق کمی
و کیفی که جامعه مورد مطالعه آنها در دنیای واقعی و آفالین مورد بررسی قرار میگیرد ،جامعـه
مورد مطالعه این پژوهش در دنیای مجازی و بهصورت آنالین بررسی شده است.
جستجوی محتوا و اخبار منتشرشده در ارتباط با همهگیری کرونا نشان داد که ایـن محتـوا و
اخبار در سایتهای متعددی منتشر شدهاند ،اما اکثر این سایتها یا امکـان واکـنش کـاربران بـه
موضوع و محتوای اخبار و ثبت نظرات آنها فراهم نشده است و یا بهرغم این قابلیت ،واکنشهـا
منتشر نمیشوند .در روند جستجو ،مناسبترین منبع برای نیل به هدف تحقیـق ،اپلیکیشـنهـای
خبری تشخیص داده شد که با نصب بر روی دستگاه تلفن همراه به آسانی در دسـترس همگـان
قرار دارند .از بین آنها نیز اپلیکیشن »آخرین خبر» مناسب تشخیص داده شد .ایـن نـرمافـزار بـر
روی دستگاه تلفن همراه بیش از یک میلیون کاربر در سطح کشور ،نصب شده و مـورد اسـتفاده
قرار میگیرد .با جستجو در این اپلیکیشن ،در نهایت تعداد  53خبـر انتخـاب و بـرای اسـتخراج
نظرات کاربران مورد استفاده قرار گرفت .این اخبار ،بازه زمانی اسفند  5332تا مهـر سـال 5333
را شامل می شوند .در این مطالعه از روش تحلیل تماتیک برای تحلیل دادههای گـردآوری شـده
استفاده گردید و در بین طرحهای مختلف ،روش تحلیل تماتیک از طرح پنج مرحلهای استربرگ
استفاده شد.
بررسی نظرات کاربران اینترنتی بهطور کلی نشان داد که کاربران با رویکردی انتقادی ،نسـبت
به جوانب مختلف سیاستهای اقتصادی و حمایتی دولت در قبال همهگیری کرونا واکنش نشان
دادهاند .این نظرات به شرح جدول ذیل طبقهبندی شده است.
مقوله میانی

مقوله هسته

مقوالت پایه

کاهش توان

ناکارآمدی

اقتصادی

سیاستهای

نابرابری درآمدی و امنیت شغلی ،نابرابری توزیع امکانات

نابرابریهای

حمایتی در بستر

بهداشتی و درمانی ،طبقاتیشدن اشاعه کرونا ،کاهش تابآوری

سیستماتیک و

نابرابریها و

اقتصادی در بستر نابرابری ساختاری و سیاستگذاری کژکارکرد

نهادینه شده

تابآوری پایین

بنیه ضعیف اقتصادی ،واپسماندگی درآمدها
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مقوالت پایه

مقوله میانی

تعطیلی فرساینده ،هوشمندانهنبودن سیاستها ،غفلت از شرایط

مقوله هسته
اقتصادی

اقتصادی مشاغل ،بیتوجهی به بنیه اقتصادی مردم ،هوشمندانه
نبودن سیاستهای حمایتی ،اعمال سیاستهای تبعیضآمیز،
نابرابری جغرافیایی در سیاستگذاری ،کژکارکرد شدن سیاستها،
غفلت از مشاغل آسیبپذیر ،نادیدگی اقشار خاص ،اعمال
سیاستهای دستوری ،غفلت از جایگاه و منزلت اجتماعی
مشاغل ،واقعبینانه نبودن بستههای حمایتی ،جامعنبودن الگوهای

ناکارآمدی
سیاستهای
اقتصادی کرونا

حمایتی ،بیاعتمادی به تحقق حمایتهای اقتصادی ،نابرابری در
تعهدات بیمهای ،شعارزدگی سیاستهای حمایتی ،بازتولید
نابرابریهای طبقاتی

برساخت سیاستهای اقتصادی و حمایتی دولت در مواجهه با کرونا در بین کاربران اینترنتی
نشان از ناکارآمدی نسبی این سیاستها در کنترل همهگیری در کشور پس از چند ماه دارد و این
ناکارآمدی در بستر ضعف اقتصادی و نابرابریهای نهادینـهشـده در کشـور ،نمـود بـاالیی یافتـه
است .ضعف اقتصادی کشور را میتوان در سیاستها و عملکرد اقتصادی کشـور در سـالهـای
متمادی گذشته و همچنـین تحـریمهـای اقتصـادی اعمـالشـده علیـه کشـور جسـتجو نمـود و
نابرابری های ساختاری اقتصادی و امکانات بهداشتی نیز به توزیع نامتوازن اقتصاد کشور در نقاط
مختلف جغرافیایی مربوط است .بهنظر میرسد در بستر ضعفهای گفتهشـده ،اتخـاذ و اجـرای
سیاست های منسجم و کارآمد در مقابله با بحران کرونا بسیار دشوار است .این نکته ،بسیار حـائز
اهمیت است که بهرغم شرایط دشوار اقتصادی کشور و بستهبودن دست دولـت در کمـک مـؤثر
اقتصادی به اقشار مختلف ،اما جامعه چنین محدودیتی را نپذیرفتـه و تقریبـاً تمـامی کـاربران در
رابطه با سیاست های اقتصادی دولت در رابطه با کرونا واکنش انتقـادی ،بدبینانـه و بـیاعتمادانـه
دارند؛ بهنحوی که قریب به اتفاق انتقادات و پیشنهادات کاربران به مدیریت داخلی اقتصاد و رفع
نابرابریها اشاره دارد .این موضوع جای تأمل بسیار دارد .باید توجه داشت که آحـاد جامعـه در
صورتی که احساس نابرابری اقتصادی و اجتمـاعی داشـته باشـند (ازجملـه در درآمـد و امنیـت
شغلی) ،در مواقع اضطراری همکاری الزم را با دولت بهعمـل نمـیآورنـد ،بنـابراین الزم اسـت
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سیاستهایی در جهت رفع این نابرابریها در جامعه اعمال شود .در ادامه با توجه به یافتههـا بـه
پیشنهاداتی اشاره میشود:
الزم است دولت ،بانکی جامع و فراگیر از وضعیت اشتغال و بیمههای شغلی و درمانی همـه
افراد در جامعه داشته باشد تا در مواقع اضطراری مانند شرایط کنونی بتواند در کوتاهترین مـدت،
افراد و مشاغل آسیب پذیر را شناسایی نموده و به آنها کمک نماید .الزم است دولت و نهادهـای
تصمیمساز در هنگام اتخاذ سیاستهای کنترل کرونا ،تفـاوتهـای مشـاغل را از نظـر ماهیـت و
میزان سرمایه گذاری اولیه در نظر بگیرند .بسیاری از صنوف بهدلیل سرمایهگذاری اولیه بـاال و از
بیم زیان باال به تعطیلی تن نمی دهند و در صورت تعطیلی ،ممکن اسـت حتـی ورشکسـتگی را
متحمل شوند .الزم است سیاست هایی اتخـاذ شـود کـه حـس اعتمـاد مـردم جلـب شـده و در
تنگناهای اقتصادی ،دولت را درک نموده و یاری رسانند.
واژگان کلیدی :اپیدمی کرونا ،برساخت اجتماعی ،سیاستهای حمایتی ،کاربران اینترنتی
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ارزیابی نقش همهگیری کووید 91-بر افزایش علل جامعوی ارتکاب جرم در
جامعه ایران
حمید علیزاده

9

شیوع ویروس کووید 53-از مبداء کشور چین به صورت اپیدمی ،در سال  5332و گسترش و
افزایش سرایت آن به دیگر کشورها از جمله ایران و ورود به مرحله پاندمی یا همهگیری ،عالوه
بر ایجاد چالش های پزشکی /بهداشتی و درمانی برای نظام سالمت مدرن ،با تأثیرات و تغییراتی
در سطح اجتماعی و قواعد ناظر بر همزیستی بشری در سطح کالن و خرد ،همراه بوده است .از
جمله ،شکلگیری نحوه جدید ادای احترام و سالمها مبتنی بر برخورد آرنج و یا از طریق پاها،
همچنین شیوه برگزاری مراسم سوگواری برای درگذشتگان با رعایت فاصله اجتماعی و تعداد
محدود از نزدیکان درجه یک ،نمودی خرد از این تغییرات میباشد .از طرفی دیگر ،مداخله در
حریم خصوصی شهروندان با ممنوعیت انگاریهای متعدد ،مانند استفاده از وسایل حمل و نقل
عمومی به شرط استفاده از ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی ،جهت جلوگیری و کمینهکردن ابتال
به کرونا ویروس ،تغییرات کالنی میباشد که بهواسطه همهگیری این بیماری در جامعه ایران به
مورد اجرا گذارده شده است.
با کاستهشدن مبتالیان و فوتشدگان ناشی از بیماری کووید 53 -و فاصلهگرفتن از زمان
شیوع این بیماری ،پیامدهای بحران کرونا در حوزههای مختلف ،بیش از پیش آشکار میشود و
نشان میدهد که این بحران ،فراتر از حوزه بهداشت و درمان ،بر جنبههای مختلف زندگی
جمعی و اجتماعی ما سایه افکنده است ،زیرا شیوع بیماری کرونا حیات اجتماعی کشورها را به
شدت تحت تأثیر قرار داده و تأثیرات منفی آن در طیف وسیعی از حوزههای اقتصادی تا
فرهنگی قابل مشاهده است .با این وجود ،هر چند کرونا ویروس در همه ابعاد اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی جوامع تأثیر گذاشته است ،اما بدون شک ،تأثیرات اقتصادی آن بهدلیل اجرای
طرح فاصلهگذاری اجتماعی و تعطیلی کسب و کار و کاهش تعداد نیروی کار حاضر در مراکز
تولیدی ،بیشتر از سایر حوزهها بوده است.
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی ؛ hamid.alizadeh98@yahoo.com
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یکی از مشکالتی که در این دوران ،مطابق آمار و گزارشهای نهادهای مسئول و
خبرگزاریها ،جامعه ایران با آن روبرو بوده و سیستم عدالت جنایی را تحت تأثیر قرار داده،
مسأله افزایش جرم میباشد .این موضوع صرفاً در مورد بزهکاران سابقهدار صدق نمینماید و
مطابق اظهارات مسئولین «بیش از  26درصد دستگیرشدگان سرقتها در سه ماه اخیر« ،بار اولی»
بودند» .از طرفی ،جرایم نیز صرفاً محدود به جرایم علیه اشخاص ،بهدلیل عدم رعایت نکات و
مسائل پیشگیرانه نبوده و کووید 53-باعث افزایش بزهکاریهای اقتصادی مانند احتکار،
خشونت خانگی و جرمهای سایبری نیز شده است .بهنظر می رسد افزایش جرم در جامعه ایران،
بیارتباط با ویروس کرونا نباشد .در ماههای گذشته ،کسب و کارهای بسیاری بهدلیل
ورشکستگی تعطیل شدند ،کارگاهها با تعدیل بسیاری از کارگران روبرو بودند ،اضافه حقوقی در
کار نبود و نمودار تورم ،روز به روز ،سیر صعودی داشت .سفره خانوادهها نه فقط کوچک که
گاهی برچیده شد و سرپرستان خانوارها در تأمین نیازهای اولیه و مقدماتی خانواده ماندند.
آنچه در حل مسأله افزایش و موج جرم به مثابه چالشی اجتماعی -قضایی برای جامعه
ایران ،در زمان همهگیری کووید ،53-از اهمیت برخوردار است ،علتشناسی و سببشناسی
جرم میباشد .بهطور کلی برای این امر ،دو راهکار پیشنهاد شده است؛ شیوه تقلیلگرایی که با
محدودکردن علل جرم در مسائل زیستی و روانی بزهکار ،علت جرم را صرفاً در این موارد می-
داند و شیوه ساختارگرایی که با در نظرگرفتن جامعهای که زیست بزهکار در آن صورت می-
گیرد ،مسائل کالنی مانند اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و  ...را مؤثر در بالفعلکردن مجرمان بالقوه
دارای زمینههای زیستی /روانی دانسته و راهحل کاهش و یا از بینبردن جرایم را در اصالح
ساختاری جوامع جستجو مینماید که به «جامعهشناسی جنایی» یا «جامعهشناسی بزهکاری و
عدالت کیفری» معروف میباشد.
مقاله حاضر با بهکارگیری رویکردی ساختارگرا با بررسی نقش کووید 53-در افزایش علل
محیطی جامعوی از منظر جامعهشناسی جنایی بهوسیله آندسته از نظریههایی که با تأکید بر
مؤلفههایی که منجر به فشار یا تغییرات اجتماعی سریع میگردند ،مانند شیوع بیماریهای عفونی
همهگیر به تبیین زمینهها و علل افزایش ناپیروی از قواعد گذشته و بیثباتی رفتار اجتماعی با
ارتکاب و نقض هنجارهای حقوقی میپردازد .این امر از یک سو ،منجر به کشف علل رفتارهای
نابهنجار در دوران کرونا و از سوی دیگر ،منتهی به اتخاذ سیاست جنایی کارآمد ،در پیشگیری و

  111پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

پاسخدهی به بزهکاری و همچنین پیامدهای جنایی دوران پساکرونا به مثابه معضل و آسیبی
اجتماعی در جامعه ایران میگردد.
در این راستا با روشی توصیفی -تحلیلی و همچنین افزون بر مطالعه نظری به فراخور بحث-
ها از شیوه «نمونه پژوهشی» برای بررسی رویدادها ،پروندهها و اخباری که در دوران شیوع
کرونا مطرح شدهاند ،بر پایه سه نظریه بیهنجاری ،فشار و قانون فوق اشباع جنایی ،مقاله بهدنبال
اثبات یا رد این فرضیه بنیادین است که همهگیری کووید 53-با تغییراتی که بهگونهای فزاینده در
مسائل کالن و روابط میانفردی ایجاد مینماید ،موجب افزایش علل جامعوی جرم میباشد .در
پاسخ به پرسش اصلی ،نقش شیوع بیماری همهگیر کووید 53-در افزایش علل جامعوی جرم را
چگونه میتوان تبیین نمود؟ در همین راستا هدف ،کنترل افزایش جرم و بیهنجاری در دوران
همهگیری کرونا ویروس و پیامدهای آن در دوران پساکرونا میباشد.
با بررسی این سه نظریه ،این نتیجه بهدست میآید که جامعه ایران در دوران همهگیری
ویروس کرونا و تأثیراتی که این بیماری بر علل ساختاری ارتکاب جرم مانند اقتصاد ،فرهنگ،
سیاست و  ...گذاشته است ،بهنوعی دچار آنومی یا بیهنجاری ،فشارهای ساختاری بهجهت
فاصله میان ابزارها و ارزشهای موجود جامعه و از طرفی ،افزایش عوامل جرمزای محیط به
دلیل مخاطره طبیعی کرونا مؤثر بر عوامل جرمزای مبتنی بر شخصیت فرد ،گشته است.
واژگان کلیدی :کووید ،53-بیهنجاری ،فشار ،اشباع جنایی ،بزهکاری ،جرم
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فرهنگ و هنر در دوره کرونا
اسماعیل غالمیپور 1،محمد سلگی

2

تأثیر بحران کرونا بر ارزشهای عمومی و فعالیتهای فرهنگی ،چنان اساسی بوده است که مـا را
به دورهای متفاوت وارد کرده و سیاستها و اقدامات متفاوتی را ضروری ساخته است .در مقالـه
حاضر ،ابتدا وضع موجـود فرهنـگ و هنـر در دوره کرونـا بـر اسـاس تحلیـل ثانویـه دادههـای
پیمایشهای انجامشده و همچنین تحلیل اسـناد و مـدارک موجـود در وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسالمی ،تشریح می شود .سپس ،بر اساس توصـیف وضـع موجـود و تحلیـل آن ،سیاسـتهـا و
اقدامات ضروری در عرصه فرهنگ و هنر در دوره کرونا و پسازآن ،پیشنهاد شده است.
تأثیرات بحران کرونا بر ارزشها و نگرشهای عمـومی ،مبتنـی بـر تحلیـل ثانویـه دادههـای
پیمایشهای انجامشده در پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطـات و معاونـت اجتمـاعی و فرهنگـی
شهرداری تهران است و به وضعیت نگرشی در حوزههای مختلف میپردازد :اضطراب و نگرانـی
عمومی ،نگرانی معیشتی ،تنشهای خانوادگی ،ارزشها و نگرشهای دینـی ،اعتمـاد بـه دولـت،
اعتماد به آمار ،اعتماد به سیاستها و اقدامات دولت برای بحران کرونا ،ارزیابی عملکرد دولـت،
امید به آینده ،حرکت بهسوی مجازیشدن مصرف کاالهای فرهنگی ،وضـعیت همیـاری و  ...بـر
اساس دادههای پیمایشی ،بحـران کرونـا ،ارزشهـا و هنجارهـا را در دو جهـت جمـعگرایـی از
یکسو ،و فردگرایی از سوی دیگر سوق داده است؛ از یـکسـو ،بـا رشـد ارزشهـا ،هنجارهـا،
آیینها و آدابورسوم در جهت جمعگرایی و همیاری مواجههای که در گسترش روحیه همیاری
و گسترش سمنها ،خیریهها و گروههای داوطلب قابـل مشـاهده اسـت و از سـوی دیگر،کرونـا
موجب افزایش فردگرایی شده است :ترس از ابتال ،فاصلهگذاری فیزیکی و دعـوت بـه قرنطینـه
خانگی موجب انزوا ،تنهایی ،بیگانههراسی و کاهش روابط اجتماعی شد و بسـیاری را بـه دوری
از جمعهای خانوادگی ،دوستانه وکاری ترغیب کرده است .آیینهای گوناگون جمعـی بـهعنـوان
بخش مهمی از فرهنگ به حالت تعلیق درآمدند و در برخی موارد جـای خـود را بـه آیـینهـای
 .5دانشآموخته دکتری جامعهشناسی توسعه دانشگاه تهران
 .5دکتری روانشناسی و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
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فردی و خصوصی دادهاند .بر اساس شرایط ویژه دوره کرونا ،محتـوای فرهنگـی و رسـانهای بـه
اشکال مختلف (فیلم ،سریال،کلیپ و  )...باید با توجه به مالحظـات فرهنگـی ایـن دوره باشـد:
آگاهیرسانی بهموقع و شفاف ،ارتقای مسئولیتپذیری شهروندان و حفظ همبستگی اجتمـاعی و
تقویت روحیه جمعی ،از سیاستهای مقتضیِ تولید محتوا در این دوره است .سیاسـت فرهنگـی
باید با حفظ فاصلهگیری فیزیکی ،اما ارتقای همبستگی و روابط اجتمـاعی باشـد چراکـه جامعـه
برای برونرفت از بحرانها و کنار آمدن با دردها و رنـجهـای اجتمـاعی ،بـه پیونـد اجتمـاعی و
عاطفی نیاز دارد و فاصله فیزیکی ،نباید به فاصلهگذاری اجتماعی و عاطفی منجر شود.
عالوه بر حوزه ارزشها و نگرشها ،تأثیر کرونا بر فعالیتهـای فرهنگـی و هنـری عمیـق و
گسترده بوده است .باوجود برخی فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی ،اما چونکه اقتصاد فرهنگ بـه
لحاظ ساختاری ضعیفتر از بخشهای دیگر است ،بحران کرونا این حوزه فعالیتی را بـهشـدت
متأثر کرد :توقف و تعطیلی کسبوکارها و فعالیتهای فرهنگی و هنری (سـینما ،نمـایش ،نشـر،
موسیقی و  ،)...تعطیلی تمامی اماکن عرضه محصـوالت فرهنگـی (سـالنهـای سـینما ،نمـایش،
نمایشگاه کتاب و  )...و کاهش شدید گردش نقدینگی در اقتصاد فرهنگ (تشدید رکـود اقتصـاد
فرهنگ) .بهاین ترتیب ،در دوره کرونا (که معلوم نیست تا چه زمـانی باشـد) ،شـیوههـای سـنتیِ
فعالیت فرهنگی و هنری ،تقریباً غیرممکن شده است؛کرونا ،بحرانـی سـریع و غیرمنتظـره بـود و
زیرساختها و فعاالن فرهنـگ ،آمـادگی الزم را نداشـتهانـد و میـدان تولیـد ،توزیـع و مصـرف
فرهنگی ،با چالش های جدی مواجه شد .در این وضعیت متفاوت ،نیازمند سیاستهای متفـاوت
با دو رویکرد مساعدتی کوتاهمدت و آیندهنگرانه میان -بلندمدت هستیم :سیاستهـا و اقـدامات
مساعدتی و حمایتی در کوتاهمدت و گسترش و تقویت اقتصاد فرهنگ بر بستر فناوری اطالعات
و ارتباطات در رویکرد میان -بلندمدت.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رویکرد حمایتی ،برخی اقدامات را در پیشگرفتـه اسـت
اما این رویکرد باید توسعه یابد و معطوف به رویکرد آیندهنگرانه باشد :حمایت مالی از صـنوف
فرهنگی و لزوم شفافبودن حمایت مالی از این صنایع ،تشکیل صـندوقهـای حمـایتی صـنوف
فرهنگی ،کمک های فنی و مـالی جهـت ایجـاد زیرسـاخت هـای الزم بـرای تولیـد محصـوالت
الکترونیکی و استفاده از فضای پلتفرمی .این اقدامات باید معطـوف بـه آینـده باشـد تـا اقتصـاد
فرهنگ در بحرانهای آتی از ایـن سـازوکارها اسـتفاده کـرده و تـابآوری بیشـتری پیـدا کنـد.
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بهاینترتیب در رویکرد آیندهنگرانه ،با تکیه بر نگـاه اقتصـاد اطالعـاتی و ارتبـاطی بـه فرهنـگ،
اقدامات و سیاستها برای دوره کرونا و پسازآن بهروز میشود :ادغام حداکثریِ صنایع فرهنگی
و خالق در اقتصاد الکترونیکی و اطالعاتی و توجه بـه فضـاهای فرهنـگ و هنـری مجـازی در
پلتفرمها که از ضرورتهای مواجهـه دوره کرونـا و دیگـر بحـرانهاسـت و تـابآوری اقتصـاد
فرهنگ را تقویت میکند .در این دوره ،برخی فعاالن فرهنگی و هنری به تولیـد آثـار هنـری در
فضای مجازی پرداختهاند و افزایش بهرهمندی و حتی تغییر نحوه استفاده از فضای دیجیتال برای
نمایش آثار هنری و عرضه محصوالت فرهنگی و بالفعلشدن قابلیتهای بالقوه فضای مجازی و
رسانههای اجتماعی در عرصه آموزش و عرضه محصوالت فرهنگی و هنری ،یکـی از تجربیـات
دوره کرونا بوده است که باید توسعه و تعمیق یابد .بر اساس ایـن رویکـرد ،مجموعـه نهادهـای
فرهنگی کشور با رویکرد اقتصاد اطالعاتی و ارتباطی به فرهنگ ،اقدامات و سیاستهای خود را
برای دوره کرونا بهروز میکنند.
واژگان کلیدی :کرونا ،ارزشها و نگرش ها ،صـنایع فرهنگـی ،اقتصـاد فرهنـگ ،سیاسـتهـای
فرهنگی
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تحلیل کیفی شیوه های مواجهه مردم با ویروس کرونا
(با تأکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی)
علی اصغر فیروزجائیان ،5فاطمه لطفیپور

5

شیوع ویروس کرونا در چین و همهگیری آن در سراسر جهان ،ضرورت واکنش مناسب بشر در
جهت کنترل و پیشگیری از آن را بر همگان آشکار کرده است .همه کشورها تالش کردهاند از
همان ابتدا به شیوههای متفاوت با این ویروس ناشناخته برخورد کنند .به تدریج تلفات ویروس
بیشتر و بیشتر شد و به همین دلیل کشورها در سراسر دنیا مجبور شدند تا پروتکلهایی را در
راستای پروتکل بهداشت جهانی درجهت کنترل بیماری تنظیم و اجرا کنند اما در عمل ،یک
مشکل جدی وجود داشت و آن شیوههای متفاوت مواجهه مردم با این ویروس بوده است.
بررسی مطالعات اندک در حوزه ویروس کرونا و همچنین تجربه زیسته و مشاهدات میدانی
نویسندگان نشان میدهند که مردم در تمام جوامع از جمله ایران به شیوههای مختلف و متفاوتی
با ویروس کرونا مواجه شدهاند .این مواجهه که در برخی مواقع با سهلگیری و بیتفاوتی نسبت
به ویروس بروز پیدا میکند نتایج ناگوار و کشندهای را به همراه داشته است .آنچه که مسلم
است اینکه پاشنه آشیل کنترل همه گیری ویروس کرونا در همه نقاط دنیا شیوههای مواجهه
مردم نسبت به پروتکلهای بهداشتی بوده است .این شیوهها طبعاً به دالئل افراد مختلف در قبال
وضعیت پیش آمده ناشی از پاندمی این ویروس بر میگردد .با توجه به مخاطرات ناشی از عدم
رعایت پروتکلهای بهداشتی که توسط همه دولتها از جمله در کشور ما وضع گردید این
تحقیق در نظر دارد تا با روش اکتشافی به تحلیل شیوههای مواجهه مردم در برابر این ویروس
خطرناک بپردازد .اینکه مردم چه واکنشی در برابر این ویروس از خود نشان میدهند و دالئل هر
کدام از گروهها در برابر رعایت یا عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی چه میباشد؟ هدف اصلی
در این تحقیق ،ارائه سنخ شناسی از شیوههای مواجهه مردم در برابر ویروس کرونا است.
با شیوع ویروس کرونا در ماههای اخیر محققین تالش کردهاند با به کارگیری نظریههای
کنترل اجتماعی و برچسب یا انگ اجتماعی و همچنین نظریه یادگیری به تحلیل عدم پایبندی
 .5دانشیار جامعه شناسی ،دانشگاه مازندران؛ a.firozjayan@umz.ac.ir

 .5دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات جوانان ،دانشگاه مازندران
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افراد به قواعد مرتب ط با ویروس کرونا بپردازند .هرچند مطالعات از نوع کیفی مبتنی بر نظریه
خاصی نمیباشد اما کاربست این نظریه در یافتن مفاهیم حساس نظری در تحلیل نتایج میتواند
کمککننده باشد .نظریههای کنترل عمدتاً بر ضعف نهادهای رسمی در اعمال پروتکلهای
بهداشتی و همچنین بر پایین بودن پیوند اجتماعی افراد تأکید دارند .در نظریه برچسب زنی که
بیشتر در پنهانسازی بیماری مورد استفاده قرار میگیرد بر واکنشهای منفی اجتماعی تأکید می-
گردد .در نظریه یادگیری اجتماعی ،فقدان انتقال بینش و همچنین درونیکردن هنجارهای
اجتماعی از مهمترین دالئل فقدان پایبندی مردم به قواعد مرتبط با کرونا درنظر گفته میشود.
این تحقیق با هدف بررسی شیوههای مواجهه مردم با ویروس کرونا به روش کیفی صورت
گرفته است .اصوالً تحقیقات در زمینه مسائل جدید که کمتر مطالعهای در رابطه با آنها صورت
گرفته است از نوع اکتشافی خواهد بود .اطالعات این تحقیق از طریق مصاحبه و به صورت
هدفمند از افراد در زمان فراگیری شدید ویروس در ایران در آبان 5333در شهر قائمشهر
گردآوری شده است .تعداد نمونه دراین تحقیق  52نفر بودهاند و اطالعات به روش تحلیل
تماتیک مورد تحلیل قرارگرفت.
تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبهها نشان میدهدکه افراد در یک طیف رفتای از حساسیت
جدی نسبت به ویروس کرونا تا بیتفاوتی مفرط در قبال ویروس قرار میگیرند .هر یک از این
افراد طرز تلقی متفاوتی در رابطه با مخاطرات ویروس کرونا داشته و مبتنی بر آن شیوههای
رفتاری مختلفی را از خود در زمان همهگیری ویروس کرونا بروز دادهاند .تحلیل مصاحبهها
نشان میدهد که مردم در سه دسته کلی در شیوه مواجهه آنها با ویروس کرونا قرار میگیرند:
دسته اول بسیار پایبند به رعایت پروتکلهای بهداشتی هستند و به دالئل مختلف تالش
میکنند پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند .مهمترین دالئل این افراد در رعایت پروتکلهای
بهداشتی عبارتند از :خطرناک و کشندهبودن ویروس ،حفظ سالمتی اطرافیان و دیگران ،ترس و
اضطراب فراگیر اجتماعی و جریمه.
دسته دوم افرادی هستند که توجهی به رعایت پروتکلهای بهداشتی ندارند .این افراد دالئل
چندی را برای عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی بیان میکنند که عبارتند از :عدم ترس از
بیماری و دست کم گرفتن آن ،تقدیرگرایی ،توهم سالمتی و ایمنی باالی بدنی ،خودنمایی و
نمایش شجاعت و عدم آگاهی از مخاطرات ویروس.
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دسته سوم ،افراد مردد هستند .این افراد گاهی پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنند و
گاهی هم توجهی به آن ندارند .دالئل این افراد هم درخور توجه میباشد که عبارتند از :احساس
ناامیدی از مؤثر بودن پروتکلهای بهداشتی ،فراموشی و سهل انگاری ،خستگی از شرایط
موجود ،فقدان پشتوانههای مالی ،عدم اطمینان به سیاستهای بهداشتی و نارضایتی از عدم
پایبندی مردم نسبت به پروتکلهای بهداشتی.
به نظر می رسد که کنترل و پیشگیری از همه گیری ویروس کرونا با نوع نگاه و شیوه
مواجهه افراد در برابر این ویروس در ارتباط باشد .آمارها نشان میدهد که با بیتفاوتی افراد در
قبال ویروس ،همه گیری آن و مرگ و میر ناشی از آن بیشتر شده است .هرقدر تمایالت مردم
در همراهی با سیاستهای اجتماعی مرتبط با کنترل و پیشگیری از ویروس کرونا کمتر شده
است ،آسیب های وارده ویروس بر مردم نیز بیشتر شده است .درعین حال باید توجه داشت که
کشورهای موفق در زمینه سیاستهای کنترلی ،دارای توانایی اقتصادی و همچنین پتانسیل
فرهنگی بهتری از دیگران بودهاند .همراهی مردم با سیاستهای پیشگیرانه در مدت زمان طوالنی
بدون تقویت و توجه به سیاستهای اقتصادی و البته فرهنگی میسر نخواهد بود .طبعاً ضمانت
اجرایی قوی برای پروتکلهای بهداشتی درکنار حساسکردن مردم به مخاطرات ویروس
میتواند در کنترل و پیشگیری از ویروس مؤثر باشد .این سیاستها باید شرایط اقتصادی اقشار
مختلف جمعیتی را مدنظر قرار دهد .بر این اساس ،بحث پیشگیری از شیوع ویروس کشنده
کرونا بدون توجه به نیازهای اقشار مختلف مردم بخصوص گروههایی که بیشتر از گسترش این
ویروس متأثر شدهاند ،میسر نخواهد بود .تالشها باید در جهت تغییر فکری (نگرشی) و مادی
وضعیت افرادی که پایبندی کمتری به پروتکلها دارند ،متمرکز باشد .هرچند در این مسیر،
کنترلهای بیرونی را باید به شکل مداوم در دستور کار قرار داد.
واژگان کلیدی :نظم اجتماعی ،پروتکلهای بهداشتی ،شیوههای مواجهه ،ویروس کرونا ،تحلیل
کیفی
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گزارش تجربه و عملکرد مددکاران اجتماعی در دوره بیماری کرونا؛
مطالعه محالت حاشیه نشین شهر ری در سال 9911
سلمان قادری ،5فرشته ایزدی ،5سهیال زارعی ،3مهرآسا کردی

4

خدماترسانی به عموم جامعه ،گروههای در معرض خطر و آسیبپذیر جامعه طی سالهای
اخیر همراه با چالش و مشکالت عمدهای بود که ضرورت بررسی و آسیب شناسی آنها اهمیت
بسیاری داشته است .در حالیکه به دلیل گسترش فقر ،تورم ،تشدید نابرابریهای اجتماعی ،توزیع
نامناسب امکانات بهداشتی و درمانی،گسترش شکاف طبقاتی و ضعف عملکرد نهادهای آموزشی
و پرورشی منجر به گسترش آسیبهای اجتماعی در سطح جامعه گردید .مواجهه با چالشهای
یاد شده ،نیازمند برنامههای جامع در سطوح کالن و ساختاری ،میانی و خرد است که شمولیت
داشته و با نیازهای گروههای مختلف اجتماعی متناسب باشد .مناطق حاشیه نشین جامعه
بیشترین آسیب و زیان جسمی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری کرونا را تجربه
کرده اند و در نتیجه منجر به تشدید فقر ،افزایش شکاف طبقاتی و گسترش آسیب اجتماعی در
بین آنها گردیده است .شهرستان ری به دالیل مختلف نظیر بافت فرهنگی ،مذهبی و تاریخی،
تعدد فضاهای بیدفاع شهری ،روستاها و مناطق خارج از محدوده شهری ،وضعیت جغرافیایی و
استراتژیک آن (به دلیل راههای ارتباطی و مواصالتی به خارج از شهرهای استان کشور) ،مهاجر-
پذیر بودن ،وجود زمینهای بایر و زیرکشت و طرحهای کارشناسی نشده ،شرایط خاص و
ویژهای د ارد .هر چند از نقاط قوتی نظیر بافت مذهبی و سنتی ،حضور افراد تأثیرگذار سیاسی،
مناطق تاریخی و فرهنگی ،سازمانهای دولتی و غیردولتی فعال ،بستر مناسبی جهت کاهش
آسیب برخوردار است.
مددکاران اجتماعی به عنوان متخصصان حوزه سالمت اجتماعی ،نقش مؤثری در کاهش
آسیبهای اجتماعی دارند .بر همین اساس مستندسازی اقدامات و برنامههای موجود در دوره
 .5مددکار اجتماعی و دکتری جامعه شناسی ؛ Salmang41@gmail.com
 .5کارشناس کلینیک مددکاری اجتماعی رهجویان ری؛ Fereshtehezadi61@gmial.com
 .3کارشناس کلینیک مددکاری اجتماعی رهجویان ری؛ Soheillazarei67@gmail.com
 .2کارشناس کلینیک مددکاری اجتماعی رهجویان؛ Mehrasakordi94@gmail.com
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پاندمی کرونا میتواند راهنمای مداخله در بحرانهای اجتماعی و محیطی باشد .هدف تحقیق،
گزارش عملکرد مددکاران اجتماعی در دوره بیماری کرونا در ارائه خدمات اجتماعی به
گروههای حاشیه نشین در شهر ری است.
روش این پژوهش ،کیفی و از نوع مطالعه میدانی بوده است .ابزار گردآوری اطالعات از
طریق مصاحبه با مطلعان محالت ،افراد آسیبدیده اجتماعی ،مشاهده مشارکتی ،بحث گروهی
متمرکز و بازدید از منزل بوده است .مشارکتکنندگان در پژوهش شامل چند گروه بودند:
مدیران و مسئوالن سازمانهای دولتی و غیر دولتی (نظیر شهرداری ،بهزیستی ،دادگستری ،بسیج،
شورایاری ،دفاتر توسعه محلی ،مدیران سازمانهای غیردولتی از جمله موسسه ایلیا ،چترا،
ابراهیم خلیل و  ،)...افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب اجتماعی (نظیر افراد بیخانمان،
خانوادههای بی سرپناه ،اتباع ،بیماران وابسته به مواد ،زنان خشونت دیده ،کودکان کار و خیابان،
زنان سرپرست خانوار ،متکدیان و در راه ماندگان) و خانوادههای نیازمند و حاشیهنشین نیازمند
حمایت اجتماعی .برای تحلیل اطالعات از روش کدگذاری استفاده گردید.
در حالیکه کشور با شرایط منحصر به فردی از نظر ابعاد و پیچیدگیهای بیماری کرونا
مواجه بود ،وضعیت این دوره نشان داد که ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی در ابعاد
مختلف زندگی و تصمیمسازی در حوزههای مختلف هستیم ،به گونهای که جریانهای اجتماعی
بزرگی شکل گرفته و نیاز به اقدام بسیج عمومی در زمینههای مختلف است .در حالی که
واقعیت موجود نشان میدهد که در دوره کرونا به تعبیر دکتر پیران شاهد «شورش سفید» یعنی
افزایش موارد خودکشی ،اعتیاد ،تن فروشی و عدم امنیت در محالت و رشد جرایم بودهایم .بر
اساس یافتههای این تحقیق ،طراحی برنامههای منسجم و مبتنی بر شرایط گروههای هدف و
آسیبپذیر جامعه که عموماً در حاشیه شهرها حضور دارند ،ضروری و اجتنابناپذیر است .این
برنامه ها باید مبتنی بر واقعیت زندگی اجتماعی آنها ،درک صحیح از اثرات بیماری بر وضعیت
زندگی و افزایش دسترسی آنها به طیف گوناگونی از خدمات باشد .بر همین اساس ،مددکاران
اجتماعی در قالب تیم پایگاه خدمات اجتماعی با همکاری گروههای مختلف اجتماعی نظیر
سازمان های غیردولتی و دولتی اقدام به طراحی برنامه جامعی نموده که مبتنی بر اقدامات
فردمحور (نظیر مداخالت فردی ،ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره به بیماران مبتال به کرونا
و خانوادههای آنها) ،اقدامات گروهی (نظیر امدادرسانی سیار ،جلسات آموزشی گروهی برای
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زنان سرپرست خانوار و کودکان کار ،توزیع ماسک و وسایل ضدعفونی کننده در بین کودکان
کار و زنان سرپرست خانوار و آموزش مهارتهای زندگی به گروههای در معرض آسیب و
خطر نظیر دختران کار و خیابان) ،تشکیل هستههای مداخلهگر اجتماعی در محالت مختلف شهر
ری با هدف کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی با رویکرد محله محور ،تقویت مشارکت و
حمایتهای اجتماعی از گروههای آسیبپذیر اجتماعی نظیر خانوادههای بیماران مبتال به کرونا،
بیماران دارای اختالل روانی ،کارگران ،خانواده کودکان کار و زنان سرپرست خانوار (نظیر جذب
کمکهای معیشتی و منابع مالی ،توزیع بسته مواد غذایی در بین گروههای آسیبدیده اجتماعی
نظیر خانواده بیماران مبتال به کرونا ،زنان سرپرست خانوار ،خانواده کودکان کار ،کارگران و
بیماران مبتال به اختالل روانی ،ارائه کمک هزینه درمانی به بیماران مزمن و تهیه بانک اطالعاتی
از گروههای نیازمند) ،آسیبشناسی گروههای در معرض خطر و پرخطر محالت ،مشارکتدادن
گروههای آسیبپذیر جامعه در فرایند برنامهریزی و تدوین اطلس محالت شهر ری که توانست
به کاهش برخی از مشکالت گروههای حاشیهنشین شهر ری کمک نماید.
کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی در بین گروهها و خانوادههای حاشیهنشین جامعه
نیازمند طراحی مداخالت جامع و همکاری بین بخشی با حضور همه ذینفعان و شرکای
اجتماعی است .در این رابطه ،مددکاران اجتماعی به دلیل تجربه طوالنی مدت با افراد آسیبدیده
اجتماعی نقش کلیدی در کاهش آسیبها ،امدادرسانی به موقع و افزایش مشارکت و
حمایتهای اجتماعی برای گروههای یاد شده داشتهاند .درسهای آموخته شده از این مطالعه در
رابطه با اقدامات مددکاران اجتماعی حاکی از این است که آنها به عنوان عامالن تغییر اجتماعی
در محالت و مناطق آسیبپذیر ،نقش کلیدی در تقویت انسجام اجتماعی و تقویت شبکههای
محلی دارند.
واژگان کلیدی :مددکاران اجتماعی ،اپیدمی کرونا ،مداخالت اجتماع محور ،مشارکت اجتماعی،
حاشیه نشینی
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همهگیری کووید  91و بازگشت پزشکی به آلتروئیسم
سیمین کاظمی

5

آلتروئیسم 5به معنای دگردوستی و متضاد خودخواهی است که در جامعهشناسی و دیگر شاخههای
علوم انسانی به آن پرداخته میشود .آلتروئیسم بهعنوان ترجیحدادن منافع دیگریِ در معرض خطر
به منافع خود ،مفهومی محوری در پزشکی است که ریشههای آن به سوگند بقراط باز میگردد.
اگرچه از عهد بقراط تا شکلگیری پزشکی نوین ،آنچه میبایست پزشکان را به آلتروئیسم
متعهد میکرد ،سوگندنامه یا میثاقی بوده که در جامعهای با همبستگی مکانیکی میتوانسته مؤثر
باشد ،اما این مفهوم با ظهور پروفشنالیسم یا حرفهگرایی پزشکی تغییر یافت و به گونهای
متفاوت مطرح شد .در واقع پس از فروپاشی جامعهای با همبستگی مکانیکی ،حرفهها میبایست
با ایجاد اجتماعات اخالقی و تولید ارزشهایی مثل از خودگذشتگی ،وفاق اجتماعی و
همبستگی ارگانیک را ارتقا دهند .اوج چنین انتظاری از حرفه پزشکی را تالکوت پارسونز در
تیپ ایدهآلی که از نقش پزشکی ارائه میدهد ،مطرح کرده است.
با تکوین پزشکی نوین بر مبنای پروفشنالیسم ،آلتروئیسم نیز یکی از ارکان این حرفه را
تشکیل میدهد اما پروفشنالیسم همزمان به پزشکی ،قدرت و کنترل حرفهای و تسلطی را اعطا
کرده که آلتروئیسم را به حاشیه برده است .از دهه  5356بهتدریج ،قدرت پزشکی مورد انتقاد
قرار گرفته و شک و تردیدهایی درباره التزام پزشکی نوین به دگردوستی مطرح شده است .به
نظر می رسد پزشکان بیش از آنکه منافع بیماران را در نظر گرفته باشند ،با اتکا به قدرتشان،
بیشتر به نفع خودشان عمل کردهاند .با افزایش پروندههای قصور پزشکی و شکایت بیماران،
دادههایی درباره عملکرد پزشکان منتشر میشود که آنان ،الزاماً تمام دانش و مهارتشان را در
ارتباط با بیمار بهکار نمیگیرند و با فقدان نظارت بیرونی بر کار حرفهمندان پزشکی ،ممکن
است بیماران دچار آسیبهای جدی شوند.
عالوه بر پروفشنالیسم ،رنگباختن آلتروئیسم پزشکی را میتوان محصول ساختار اقتصادی و
سیاسی دانست که نظامهای مراقبت سالمت را نیز تحت تأثیر قرار داده است .با برآمدن اقتصاد
 .5پزشک و دکتری جامعه شناسی؛ Simin.kazemi@sbmu.ac.ir
2. Altruism
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بازار آزاد و تحت سیطره آن که تجاریشدن پزشکی و کاالییشدن سالمت به وقوع پیوسته،
اکنون پزشکی نیز یک تجارت در کنار تجارتهای دیگر است .در چنین مناسباتی ،پزشک به
مثابه یک فروشنده ،کاالی سالمت را به بیمار که مشتری اوست ،عرضه میکند و در ازای آن،
پول میگیرد و میراث آلتروئیسم به این حد تقلیل یافته که پزشک استانداردها و موازین علمی را
بهگونه ای رعایت کند که بیمار نتواند به اتهام قصور از او شکایت کند و مجبور به پرداخت
غرامت گردد .در مناسبات پزشکی تجاری دیگر ،نه بیمار ،انسانِ نیازمند خدمات درمانی است و
نه پزشک ،شخصی که قرار است با انگیزههای نوعدوستانه ،تمام دانش و مهارت خود را برای
محافظت و مراقبت از جان انسانی دیگر بهکار گیرد .این هر دو مقهور ساختار اقتصادی شدهاند
که مناسبات آنها را به پول گره زده است .در واقع ،تجاریشدن پزشکی عامل زوال آلتروئیسمی
است که پروفشنالیسم پزشکی مدعی آن بود و بر این اطمینان استوار شده بود که حرفهها در
عصر جدید ،ضامن احیای ارزشها و اخالقیات هستند.
با ظهور پاندمی کووید  53بهعنوان یک بیماری خطرناک و کشنده ،پزشکان و سایر اعضای
کادر درمان در شرایطی قرار گرفتند که میبایست در حالیکه سایر مشاغل برای مصونیت در
برابر بیماری به حالت تعلیق درآمده و خانهنشینی اختیار کرده بودند ،به تشخیص و درمان و
کمک به بیماران مشغول شوند و خود را در معرض بیماری قرار دهند .در شرایط پاندمی کووید
 ،53از آنجا که مواجهه با بیماری ،خطر مرگ را به همراه دارد ،بنابراین نمیتوان انتظار داشت،
پزشکان و سایر درمانگران صرفاً تحت مناسبات پزشکی تجاری در ازای پول ،ریسک درمان
بیماران را قبول کنند .در واقع ،تجاریشدن پزشکی نمیتواند پزشک را به پذیرش خطر مواجهه
با یک بیماری مرگبار ملتزم کند ،اما جزء دیگری از پزشکی که در این شرایط به یاد میآید،
آلتروئیسم و دگردوستی است که پزشک را ترغیب میکند با ترجیحدادن منافع دیگران به زندگی
و سالمت خود ،نه تنها در کنج عافیت و امنیت ننشیند ،بلکه برای کمک بیماران مبتال به کرونا
پای در میدان بگذارد.
همهگیری کووید  53که پذیرش مواجهه و مقابله با آن از سوی پزشکان ،نیازمند از
خودگذشتگی و ترجیح منافع و مصالح دیگری به سالمت خود بود ،ضرورت احیای آلتروئیسم
پزشکی را آشکار کرد و بیش از پیش نشان داد که تجاریشدن پزشکی تا چه حد میتواند برای
حرفهای که با سالمت انسان سر و کار دارد ،خطرناک و تهدیدآمیز باشد .بعد از همهگیری
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کووید  ،53پزشکان و اعضای کادر درمان در چشم جامعه ،همچون قهرمانانی نگریسته میشوند
که با فداکاری برای حفظ سالمت جامعه کوشش میکنند و واکنش اجتماعی به این گروه ،توأم
با سپاسگزاری و قدرشناسی بوده است.
با این اوصاف می توان گفت احیای آلتروئیسم و ضرورت و اهمیت این وجه از پزشکی را
باید یکی از دستاوردهای پاندمی کروناویروس دانست که نشان داده ،پزشکی به عنوان حرفه و
دانشی که عهدهدار تأمین سالمت بشر است ،نمیتواند تا حد یک تجارت پولساز تنزل یابد و
در مواجهه با مقوله سالمت /بیماری ،اسیر مالحظه سود باشد .از این رو نظامهای مراقبت
سالمت بعد از این فاجعه بزرگ باید به سوی فراهمکردن سالمت برای همه به مثابه یک حق،
بازگردند و با هر نوع دستاندازی سودمحورانه به این حق ،مقابله نمایند .با چنین چرخشی می-
توان انتظار داشت که خصلت دگردوستی پزشکی بهطور ماندگار با این حرفه همراه و همدم
باشد و نه فقط در هنگامه بحرانی چون پاندمی کروناویروس.
واژگان کلیدی :آلتروئیسم ،پروفشنالیسم ،پزشکی تجاری ،کووید 53
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واگرایی سیاست و اقدامات یاورانه در بحران کووید 91؛
مطالعه گروههای دانشجویی فعال یزد در بحران کرونا
احمد کالته ساداتی ،5محدثه عابدی دیزناب

5

بحران کووید  53یکی از بحرانهای جهانی در قرن بیست و یکم است ،اگرچه این اولینبار
نیست که جهان با چالش یک بیماری همهگیر روبرو بوده است .تاریخ نشان میدهد که در
گذشته نیز بیماریهایی از جمله طاعون ،وبا ،تیفوس ،آنفوالنزای اسپانیایی و آنفوالنزای آسیایی و
خوکی ،بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرده و سبب مرگ هزاران هزار انسان در پهنه این
کره خاکی شده است .در تاریخ ایران ،حوادث و اتفاقات زیادی رخداده که باعث مرگ و میر
تعداد زیادی از مردم شده است .از قحطی و خشکسالی گرفته تا بیماریهای واگیرداری که در
منابع تاریخی نویسندگان داخلی و کسانی که به ایران سفر کردهاند و سفرنامه نوشتهاند ،بهوفور
دیده میشود .امروزه شیوع ویروس کرونا تبدیل به یک بحران بزرگ جهانی شده و کشورهای
زیادی از جمله ایران را درگیر کرده است .شیوع این ویروس نشان میدهد که جامعه در معرض
خطر ،منجر به جامعه آسیبپذیر میشود .اگرچه زنان باردار ،خانوادههای دارای فرزندان ،افراد
مسنتر ،افراد دارای معلولیت و افراد کمدرآمد از آسیبهای نامتناسب در اپیدمی و بالیای طبیعی
رنج میبرند (مارشال و همکاران .)553 :5656 ،بهدنبال ویروس کرونا ،موجی از تحوالت در
ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ایجاد شده است؛ به طوریکه این پدیده از یک پدیده
پزشکی به پدیده اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است .عصر ما بهدرستی،
عصر جوامع مخاطرهآمیز است .فهم داللتها و پیامدهای اجتماعی بحران کرونا نیازمند فهم آن
بهعنوان یک پدیده اجتماعی و نهادن آن در بافت و زمینه اجتماعی و سیاسی جامعه است .وقوع
حوادث و بحرانها یکی از چالشهای اساسی کشورها میباشد .آنچه در این خصوص ،مهم
است  ،شیوه برخورد مدیران ارشد ،متخصصان و نیز مردم در برخورد با آن چالش ،تعیینکننده
وضعیت آینده این بحران خواهد بود .حفاظت و درمان گروههای آسیبپذیر به ویژه افراد مبتال
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به اچآیوی و همچنین زنان و مردان آسیبپذیر درمعرض خطر ،نیازمند حمایت بیشتر از سوی
دولت است که در این موقعیت بحرانی ،حضور گروههای داوطلب ،بیشتر از هر موقعیتی حس
میشود .درواقع ،میتوان گفت که دولتها در هیچ کجای جهان نمیتوانند بدون اقدامات انسان-
دوستانه با بالیا و بحرانها مواجهه کنند .از این جهت است که نقش گروههای انساندوستانه در
بحرانها مهم است .در ایران نیز ،گروههای جهادی در سراسر کشور در حد وسع خودشان با
وجود تمام مشکالت مادی و معنوی در حین خدمت به همنوعان خویش سعی داشتهاند تا مردم
به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند و با در اختیار قراردادن بستههای بهداشتی در امر
پیشگیری فعالیت نمودهاند اما فعالیتهای شبانهروزی این گروهها تا به امروز به راحتی صورت
نگرفته است ،بنابراین در این تحقیق سعی شده است چالشهای پیشروی گروههای دانشجویی
فعال یزد در بحران کرونا از دید خود آنها بررسی گردد.
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش نظریه زمینهای انجام شده است .نمونهگیری
پژوهش حاضر ،براساس نمونهگیری هدفمند و نظری است به این معنا که در انتخاب نمونهها
دو مالک «نقطه اشباع نظری» و «تنوع» مبنای کار بودهاند .بنابراین جامعه هدف این پژوهش،
گروههای دانشجویی فعال یزد در بحران کرونا هستند .در انتخاب نمونهها سعی شده است،
حداکثر تنوع برحسب برخی ابعاد و شاخصهای زمینهای رعایت گردد .در عرصه پژوهش،
محققان برای بررسی دیدگاههای افراد در پژوهشهای پیمایشی و انواع پژوهشهای کیفی ،از
مصاحبه استفاده میکنند .مصاحبه از فنون یا ابزارهای متداول جمعآوری دادههای پژوهشی است
که با گسترش رویکردهای کیفی و رویکردهای تلفیقی (کمی و کیفی) در سالهای اخیر ،بهطور
فزایندهای بدان توجه شده است .در این پژوهش با  52نفر از مسئولین و نیروهای صف
دانشجویی فعال در بحران کووید  53مورد مصاحبه نیمهساختار یافته قرار گرفتند .در کنار
بسیاری از موضوعات دیگر ،یکی از سواالت مهم پژوهش این بود که نیروهای داوطلبانه و
انساندوستانه فعال در بحران کرونا با چه چالشهایی مواجه هستند؟ دادهها به شیوه تحلیل
چارچوب ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در تحلیل مصاحبههای انجامگرفته 55 ،مفهوم در قالب  2مقوله فرعی ،مقوله اصلی سیاست-
زدگی را تشکیل میدهند که به تفصیل در جدول ارائه شده است .این مقولهها نه بهطور پیوسته
و نه در یک فرایند خطی بلکه طی یک فرایند چرخشی بر یکدیگر تأثیر میگذارند.
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مفاهیم
باندبازی ،عدم همکاری به خاطر گرایش سیاسی ،واکاوی طیف
سیاسی

مقوله فرعی

مقوله اصلی

جناحی عمل کردن

سیاستزدگی ،سنگاندازی گروههای سیاسی رقیب ،سنگاندازی

سیاست زدگی

چشم و همچشمی سیاسی ،فعالیت ناسالم ،اقدامات غیرمسئوالنه

رقابت ناسالم

احتکار برای نمایش ،اصرار بر دیدهشدن

بحران نمایشوارگی

سیاستزدگی

همانطور که در جدول آمده است ،یکی از چالشهای پیشروی نیروهای داوطلب و
انساندوستانه دانشجویی ،سیاستزدگی و عملکرد سیاستزده سازمانها میباشد .این امر در
چارچوب نوعی رویکرد جناحی و مبتنی بر رقابت ناسالم و بحران نمایشوارگی ،بازتولید میشود.
سیاستزدگی باعث سرخوردگی و سرکوب گروههای داوطلبی میشود که از نیروهای طیف و
جناح خاصی باشند و این در همه نیروهای جهادی تجربه شده بود که سازمانها بسته به گرایش
سیاسی خود ،نیروهای طیف خود را حمایت و نیروهای جناح مقابل را طرد میکردند ،در نتیجه
باعث نوعی خستگی و فرسودگی آشکار و پنهان در نیروهای داوطلب دانشجویی میشد.
در این تحقیق سعی شده است یکی از چالشهای پیشروی گروههای فعال دانشجویی یزد
در بحران کووید  53از دید خودشان بررسی شود .با بررسی و مرور گزارهها ،مفاهیم و مقولهها
میتوان به این نتیجه رسید که یکی از عوامل مؤثر بر عدم پیشبرد فعالیتهای خیرخواهانه،
سیاستزدگی در بین گروهها است .آنها معتقدند که عدم خلوصنیت و نداشتن اتحاد در بین
گروههای داوطلب ،باعث شکلگیری جناحهای مختلف سیاسی میشود که در نهایت ،رقابت
ناسالم از کیفیت فعالیتهای انساندوستانه میکاهد .انجام اقدامات راهبردی و استراتژیک در
سطح کشور برای حمایت همهجانبه از نیروهای داوطلب دانشجویی بدون توجه به سالیق
سیاسی آنها یکی از ضرورتهای حمایت از این گروهها در بحران کروناست .همچنین کشور،
نیازمند نوعی فرهنگسازی است که در بحرانها بهجای نمایشدادن فعالیتهای خود ،بر هدف
اصلی که کمک به آسیبدیدگان بحران و ارتقای وضعیت زندگی آنهاست ،متمرکز شوند.
واژگان کلیدی :بحران کرونا ،اقدامات یاورانه ،سیاستزدگی ،گروههای دانشجویی ،یزد
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نقش و مسئولیت اجتماعی دانشگاه و نهادهای علمی در بحران کرونا
مصطفی معین

5

کارآمدی مدیریت در بحرانهایی که جهان در طلیعه سده  55با آن مواجه شده است از جمله
بحرانهای زیستمحیطی ،تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن ،افزایش وقوع سوانح طبیعی،
گسترش خشونت و جنگ و اکنون همهگیری جهانی کرونا ،ضرورت ایجاد بسترهای مناسب
برای ایجاد یک چرخش پارادایمی در جهت کمک به مدیریت صحیح بحرانهای نوپدید توسط
نهاد دانشگاه و سایر نهادهای علمی را مورد تأکید قرار میدهد .در همین زمینه ،بیانیه کنفرانس
جهانی آموزش عالی برای سده ( 55یونسکو-پاریس )5332 ،هم بر بازتعریف نقش و رسالت
اجتماعی دانشگاه در برابر چالشها و معضالت جامعه تأکید داشته است .نقش دانشگاهها و
انجمنهای علمی ایران بهعنوان بخش علمی جامعه مدنی در فرآیند مدیریت بحران کرونا با
توجه به تلفات عظیم انسانی و خسارات اقتصادی آن از جمله موضوعات حائز اهمیتی است که
نیازمند بررسی و اقدام عملی است .اقدامی که درک و اعتماد متقابل جامعه و دانشگاه و نهادهای
علمی ،پاسخ مناسب به چالشهای اجتماعی ،تقویت رابطه دانشگاه با دولت و دستگاههای
اجرایی ،مشارکت در نظام تصمیمگیری و سیاستگذاریهای کالن جامعه و نیز پیشرفت و
توسعه خود نهادهای آموزش عالی را در پی خواهد داشت .توانمندترشدن جامعه در تعامل فعال
با دانشگاهها و نهادهای علمی باعث میشود که شهروندان با افزایش سواد سالمت بتوانند
شایعات ،خرافهها و شبهعلم را تشخیص دهند و امور آموزش و مهارت و مراقبتهای بهداشتی
و زیستمحیطی را بهخوبی مدیریت کنند.
در این مقاله تالش می شود که چگونگی ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و انجمنهای
علمی بهعنوان نهادهای واسط فرهنگی بهمنظور ارائه راه حلهای کارشناسانه برای مسائل دشوار
و پرسشهای بدون پاسخ جامعه و حاکمیت ،نقد سیاستهای نظام سالمت و دولت در کنترل
همهگیری ،مطالعه و کمک به مستندسازی اقدامات انجامگرفته ،آینده پژوهی و پیشبینی
 .5رئیس هیأت مدیره و امنای موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین ،رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی و آسم و
آلرژی
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چشمانداز آتی پاندمی کووید  ،53مطالعه جهشهای احتمالی ویروس و دادن هشدارهای
ضروری ،انجام مبادالت تئوریک و تجارب بین المللی ،کمک به مطالعه و ساخت واکسن برای
ایجاد ایمنی جمعی ،ارائه آموزشهای تخصصی -حرفهای و ترویجی مورد نیاز جامعه ،و کمک
به ترمیم شکافها و گسلهای فرهنگی و اجتماعی و اجرایی بهمنظور تقویت همبستگی ملی،
باالبردن سطح امید اجتماعی ،تقویت فرهنگ کار داوطلبانه و بهرهگیری بهینه از تمامی پتانسیل
کشور در کنترل شیوع ویروس کرونا نقد و بررسی شود و راهبردهای مناسب در هر مورد
پیشنهاد گردد.
واژگان کلیدی :کرونا ،دانشگاهها ،انجمنهای علمی ،مسئولیت اجتماعی
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جامعه مدنی و کرونا
سعید مدنی

5

حضور در جامعه مدنی و فعالیت در آن ،متضمن تبعات و آثاری است که جز با مبنای اخالق و
پذیرش تقدم خیر جمعی بر منافع فردی نمیتوان آن را توجیه کرد ،همچنین فعالیت در جامعه
مدنی ،مستلزم پذیرش نوعی هویت مستقل است .اخالق مدنی بر فعالیتهایی برای همزیستی
انسانها تأکید دارد و منطقی است برای همزیستی انسانها .اخالق مدنی با همبستگی اجتماعی،
پیوند اجتماعی ،نظم اجتماعی ارتباط دارد ولی لزوماً مترادف اینها اخالق مدنی نیستند؛ نظم
اخالقی و نظم هنجاری دو منطق کامالً متفاوت دارد.
مانع اصلی ظهور اخالق مدنی و رشد اخالق مدنی در جوامع اقتدارگرا ،خود نظام
اقتدارگراست ،زیرا در این نظامها فضایی ایجاد میشود که مانع از فعالیت خودمختار در جامعه
مدنی است که مانع از رشد اخالق مدنی میگردد .در دوره اپیدمیها و پاندمیها اهمیت فعالیت
مدنی ،بیشتر میشود و بهنوعی بیشتر از هر زمان دیگر ،افراد بههم نیاز دارند .در چنین مواقعی
نشان داده میشود که فعاالن حوزه مدنی ،چقدر به اخالق مدنی اتکا دارند.
بررسی شواهد فعالیت سازمانهای جامعه مدنی در مناطق کمتر توسعهیافته مثل لیبریا یا گینه
نشان میدهد که وجود شبکهای از نیروها و افراد مشتاق ،مسئول و مطلع که از قبل ،بدون انگیزه
مالی و براساس تمایالت انساندوستانه در کنترل اپیدمی و آثار و پیامدهای آن ،مشارکت میکنند
تا چه حد از اهمیت برخوردار است .این سازمانهای مردمنهاد قادر بودند در قالب گروهها،
دستهجات ،جمعیتها ،سازمانهای مردمنهاد یا سازمانهای جماعتمحور از مردم حمایت کنند
و بهدلیل شبکه ارتباطی که در هر منطقه داشتند و اعتماد متقابلی که وجود داشت ،نقش
برجستهای ایفا کنند و حتی به دولت و مقامات رسمی نیز کمک کنند.
شرایط حاصل از کرونا تهدیدی برای جامعه مدنی محسوب میشود ،برای مثال بهدلیل اینکه
با فاصلهگذاری اجتماعی ،روابط بسیاری منحل میشود ،در واقع فاصلهگذاری فیزیکی موجب
میشود که امکان سازماندهی ،مالقات و بحث و گفتگو را تا حدودی برای سازمانهای
 .5جامعه شناس و پژوهشگر
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مردمنهاد محدود کند .سازمانها ناچارند فعالیتشان را محدود کنند یا برنامهریزیهای قبلیشان
را بهحالت تعلیق درآورند ،چون اساساً در زمان پاندمی ،فعالیتهای عادی متوقف میشود.
اما کرونا برای جامعه مدنی ،فقط تهدید نیست بلکه فرصتهایی هم ایجاد میکند ،اوالً
شرایط جدید موجب شده که جامعه مدنی به شکلهای دیگری از بسیج اجتماعی بیندیشد و
منابع برای فعالیتهای مستقل خود را بسیج کند .با توجه به قابلیتهای جامعه مدنی ،شرایط
حاصل از کرونا موجب میشود اعتماد عمومی مردم به این سازمانها افزایش یابد .شرایط
اضطراری حاصل از کرونا فرصتی که ایجاد میکند تا سازمانهای جامعه مدنی ،بیشتر دور هم
جمع شوند ،باهم گفتگو کنند و ائتالفهای جدیدی برای فعالیتهایشان باهم در جامعه مدنی
ایجاد کنند و باتوجه به شرایط ،منابع خود را کنار هم قرار دهند و به این ترتیب ،بتوانند
مداخالت جدیتری را انجام دهند.
در عین حال ،سازمانهای جامعه مدنی در دوران کرونا با چالشهای جدی سروکار دارند که
برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:
 چالش در صورتبندی فعالیتها :سازمانهای جامعه مدنی اعم از اینکه در حوزههایاجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی کار کنند ،دو کارکرد اساسی و مهم دارند :یکی ارائه خدمات انسانی
که به شکلهای مختلف در شرایط عادی و بحرانی انجام میدهند ،و دیگری رابط بین جامعه و
دولت هستند و بهعنوان یک نیروی فشار به دولت و نهادهای رسمی فعالیت میکنند تا
سیاستهایی که وضعیت را بدتر میکند و مردم را در وضعیت شرایط سختتری قرار میدهد
تا حدی اصالح یا کنترل شود ،بهدلیل اینکه شرایط خاصی که اپیدمی فراهم میکند کارکرد دوم
سازمانهای جامعه مدنی با محدودیتهای جدی روبرو شده است ،اگرچه در پاسخ به این
چالش تالش شده از امکانات فضای مجازی و سازماندهی دیجیتالی تا حدود زیادی
بهرهبرداری شود.
 چالش مشروعیت :برخی دولتهای غیرمسئول یا نخبهگرا سعی میکنند ،کنشگران مدنی رابهعنوان افرادی که خیلی مؤثر نیستند و فعالیت یا خدمات پرثباتی ارائه نمیدهند ،معرفی
کنند .محدودیتهای ناشی از اپیدمی و پاندمی طبیعتاً باید کنشگران مدنی ،سازمانها و
نهادهای مستقل را با این چالش بهطور جدیتر مواجه میکرد ،گروههای مدنی با
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خدمترسانی به محالت و جماعتهایی که سازمانهای دولتی نمیتوانستند به آنها یاری
دهند تا حدود زیادی نه تنها از مشروعیتشان کاسته نشد ،بلکه بر اعتبار آنها افزوده نیز شد.
 چالش سازمان :کرونا امکان سازماندهی سازمانهای جامعه مدنی را مختل کرد و امکانتجمع و گردهمایی را ناممکن ساخت.
 چالش اولویتها :با توجه به منابع محدود سازمانهای مردم نهاد و با عنایت به انبوه تقاضا دردوران کرونا باید منابع محدود را سامان داد و این چالش مهمی است که پیشروی سازمان-
های مردم نهاد قرار دارد.
 چالش رابطه با دولت :کنشگران جامعه مدنی اصوالً فعالیت مستقلی دارند و البته در اینفع الیت مستقل ،آمادگی همکاری و استفاده از منابع رسمی را هم دارند ولی از آنجا که
دولتها میل به تسلط بر سازمانهای مردمنهاد دارند ،همیشه نوعی نگرانی از ارتباط و تنظیم
روابط با دولتها وجود دارد .این مسأله در دوران بحران موجب میشود که چالشی بین
سازمانهای مردم نهاد و دولت ایجاد گردد و سازمانهای مردم نهاد در معرض ریسک
بیشتر قرار گیرند.
 چالش منابع :در دوران وقوع اپیدمی یا پاندمی ،بحرانهای جدی اقتصادی ناشی از رکود ازمیزان هدایا و کمکها به سازمانهای مردمنهاد میکاهد ،در حالی که آنها نیاز بیشتری به
منابع برای پاسخ به تقاضای بیشتر برای خدمات دارند.
واژگان کلیدی :جامعه مدنی ،کرونا ،بحرانها ،فرصتها ،تهدیدها
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زیست فضای کرونایی :ترس اجتماعی و تغییرات فرهنگی
حسین میرزائی

5

غلبه هولناک فضای مجازی بر زندگی ،افزایش بیماریهای روحی و باالرفتن اضطراب و نگرانی
ناشی از وضعیت کرونایی ،زیست در فضای محدود ،احتمال افزایش اختالفات خانوادگی و کم
شدن بازدیدهای خانوادگی و دوستانه ،کاهش تماسهای عاطفی (در آغوش کشیدن ،بوسیدن)،
تعطیلی مراکز اقتصادی (مغازهها ،پاساژها  ،)...مذهبی (حرمهای مقدس ،مساجد ،حسینیهها) و
فرهنگی (تئاتر ،سینما) ،ورزشی (ورزشگاهها و سالنهای ورزشی) ،کاهش سفرها ،آسیب جدی
به بسیاری از مشاغل ،برجسته شدن فقر و بیکاری در جامعه و  ...را میتوان از جمله اثرات
بیماری همه گیر کرونا در جامعه قلداد کرد که باعث ایجاد نوعی ترس اجتماعی شده است.
عالوه بر ترس از پیامدهای کرونا ،ترس از ابتال و احیاناً مرگ ،چه برای خود و چه برای
اطرافیان ،ترس فراگیرتر آن است که این سبک زندگی کرونایی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
اصوالً ترس و اضطراب جمعی در دوران همهگیری بیش از پیش خود را نشان میدهد .این
واکنشهای پایه ،ریشه بسیاری از رفتارهایی است که ما در وضعیت کرونایی از خود بروز
میدهیم .یکی از راههای غلبه بر این هیجانها ،بهرهگیری از ارتباطات اجتماعی است ،اما از بد
حادثه ،این ارتباط برای کمک به کنترل ترس و اضطراب ،در شرایط کرونایی نیز دچار
محدودیتهایی شده است .بنابراین اشکال دیگر ارتباطی ،مانند شبکههای اجتماعی مجازی،
جای خود را به ارتباطات اجتماعی فیزیکی میدهد .در شرایط اضطرار ،فرد تمایل دارد منابع
اطالعاتی خود را درباره بیماری فراگیر ،حتی به صورت غیر رسمی و غیرقابل اعتماد افزایش
دهد .این منابع اطالعاتی نامعتبر اضطراب و ترس را در افراد افزایش میدهد .البته در درک و
تفسیر محتوای این پیامها ،باید تواناییهای فردی را نیز در نظر گرفت .داشتن یک ذهنیت خوب
و انتقادی ،داشتن یک شبکه تحلیلی عینی ،به جداسازی اطالعات درست از نادرست کمک
میکند و میتواند در کاهش ترس و اضطراب مؤثر باشد حال اگر این شرایط و ظرفیتها وجود
نداشته باشد ،ترس و اضطراب بر منطق ،اولویت پیدا خواهند کرد.
 .5مردمشناس ،عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی؛ hossein.mirzaei@atu.ac.ir

  181پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

فرد در شرایط ترس و اضطراب ،در برابر رعایت دستورالعملهای پیشگیرانه بیماری ،که
امری است فردی-اجتماعی ،دو موضع میتواند داشته باشد :اطاعت یا مقاومت .برخی تصمیم
میگیرند از قوانین پیروی کنند و برخی دیگر تا جای ممکن آنها را انکار میکنند .در اینجا دو
عامل اصلی وجود دارد :اطاعت و انطباق .با عامل دوم ،از مردم خواسته میشود تا به شواهد
علمی پایبند باشند ،شواهدی که نشان میدهد با محصور کردن خود ،محدود کردن جابهجاییها
و بهداشت شخصی ،میتوان زندگی خود و اطرافیان را از خطر ابتال تا جای ممکن مصون
داشت .با وجود این ،برخی از مردم در برابر رعایت پروتکلها مقاومت میکنند و حتی از ابراز
علنی عدم رعایت پروتکلها ابائی ندارند .از دیدگاه فردی ،جنبههای رفتاری خاصی میتواند
این عدم تمکین از دستورالعملها را توضیح دهد .به عنوان مثال ،شخصیت فردگرا و رد کننده
اقتدار ممکن است در دوران کودکی به دست آمده و در طول زمان تقویت شده باشد .بنابراین
پیوستن چنین افرادی به پویایی جمعی و پیروی از این حرکت پیشگیرانه بسیار دشوار خواهد
بود .در این دوره عدم اطمینان ،یک چیز قطعی است :فاصلهگذاری شخصی بین دو فرد که البته
در فرهنگهای مختلف ،متفاوت بوده و با شرایط کرونایی تشدید شده است و فرض بر این
است که در آینده حتی بعد از کنترل این ویروس ،این تغییرات باقی بمانند.
این نگرش دوگانه افراد در برابر بیماری همهگیر ،یعنی اطاعت و مقاومت در آینده ،تغییرات
فرهنگی مهمی را دامن خواهد زد .به دلیل نگرانی افراد از عدم پایبندی همگان به قوانین
پیشگیرانه ،هم اکنون «فاصله فیزیکی» به عنوان یک دغدغه اجتماعی در همه مکانها و همه
جمعها وجود دارد و به احتمال بسیار زیاد در درازمدت در بسیاری از مناسبات اجتماعی نهادینه
خواهد شد.
با در نظر گرفتن هر دو نگرش و این ترس اجتماعی حاکم ،سازگاری و انعطاف اجتماعی در
برابر شرایط زیست کرونائی ،تهدیدات و فرصتهای منحصر به فرد و جهانشمولی را در برابر
ما قرار خواهد داد .زندگی در جهان پس از کرونا ،به بازاندیشی در سیستم زندگی و حیات
فکری نیازمند است که میتواند تحوالت شگرفی را در آینده انسان ایجاد کند .در کنار تمام
گرفتاریهای این بیماری ،شاهد هستیم که انسجام اجتماعی و تعاملهای همدالنه ،همکاریهای
انسانمدارانه و اخالق اجتماعی نیز تقویت شده است .بنابراین ،ثبت و ضبط ،بررسی مسألهمند و
مطالعه تطبیقی این تغییرات در سبک زندگی میتواند برای پژوهشهای علوم اجتماعی از
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اهمیت بهسزایی برخوردار باشد زیرا شناخت همهجانبه این تغییرات ،برای سیاستگذاریهای
اجتماعی و فرهنگی در جامعه نقشی اساسی خواهند داشت.
واژگان کلیدی :ترس اجتماعی ،تغییرات اجتماعی ،اطاعت ،مقاومت ،سیاستگذاری
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گفتگو؛ گمشده خانواده ایرانی و بحران کرونا
اسداله نقدی ،5محبوبه روئین تن

5

کرونا همه نهادهای اجتماعی از جمله خانواده را بهشکل جدی تحتتأثیر قرار داد .آمارهای
رسمی نشان از میزان بسیار اندک گفتگو در نهاد خانواده در ایران و غلبه مونولوگ و فضای
مجازی و جایگزینی گفتگو است .بر اساس آمارهای موجود ،میانگین گفتگوی اعضای
خانوادههای ایرانی حدود  52- 56دقیقه است ،این مهم نشان میدهد که ادامه این خالء سبب
میشود تا در سایر حوزهها مانند حوزه دولت و شهروندان ،والدین و فرزندان ،معلمان و اساتید
و شاگردان و دانشحویان ،مدیران و مردم ،مسئوالن و کارکنان و  ...هم دچار قطع ارتباط و نبود
همدلی که از لوازم توسعهیافتگی است ،شویم .تصور «خانواده خاموش» با کارکرد و ماهیت نهاد
خانواده ،ناسازگار است.
در جوامع گذشته بهدلیل گستردهبودن خانوادهها ارتباطات بسیار زیاد بود و امروز با
هستهایشدن و آپارتماننشین شدن افراد ،از لحاظ عاطفی و شرایط خاص کرونا افراد بیش از
پیش از هم فاصله فیزیکی و در نتیجه ،حتی ممکن است اجتماعی پیدا کنند (از دل برود ،گاه هر
آنچه از دیده برفت) .دوران قرنطینه ،فرصت تازهای برای بازاندیشی در نقش نهاد خانواده و
اهمیت گفتگو در درون آن ایجاد کرد .خانوادههای نرمال از آن ،فرصت ساختند برای با همبودن،
لذتبردن و بازی و دور همبودن و خانوادههای نابسامان و در معرض آسیب و دچار مسأله،
بحران قهر و بیگفتگویی را تجربه کردند.
کرونا برای خانوادهها هم فرصت است و هم تهدید ،اگر روابط صمیمانه باشد ،این در کنار
همبودن بهمعنی فرصت بیشتر در جهت مشارکت در امور خانه ،شناخت بیشتر از هم و فرصت
و توفیق اجباری برای لذتبردن همسران و کودکان از مرخصیهای والدین بوده تا کانون
خا نواده ،گرم و توأم با احترام و محبت را بیشتر تجربه کنند که در شرایط قبل از کرونا با این
بازه زمانی ،ممکن نبود ،اما در خانوادههای نابسامان یا همراه با طالق عاطفی همسران ،به اجبار
 .5دانشیار جامعه شناسی شهری و توسعه در دانشگاه بوعلی سینا
 .5محقق مسائل اجتماعی
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ساعتهای طوالنی را در مساحت کوچکی بهنام خانه میگذرانند؛ پیش از این اختالفات شاید
در سایه کار ،گذران اوقات در بیرون و ورزش و پناهبردن به روابط بیرون از خانه ،میتوانست
پنهان و ناگشوده بماند .کرونا و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی و مناسبات و روابط اجتماعی
باعث دور همبودن و حضور فیزیکی اعضای خانواده بهمدت طوالنی در فضای خانهها شده
است .جمعیت کشور اکنون عمدتاً شهرنشین شده و بیش از  %52در شهرها و بخش قابلتوجهی
در ده کالنشهر کشور زندگی میکنند .الگوی زیست هم ،بیشتر شکل زندگی آپارتمانی در
واحدهای آپارتمانی کوچک در کنار بعد خانوار شهری بیش از  2نفر با تزاحمات گوناگون،
همچنین نبود فرصتهای فراغت برای پرکردن فراغت اجباری در کنار مشکالت اقتصادی،
گرههای ارتباطی حل نشده اعضای خانواده که پیشتر ،مسکوت و پنهان بوده ،فرصت ظهور یافته
و نیز نبود فرهنگ تعامل و گفتگوی سازنده و فرهنگ تحمل و بردباری برای برخی خانوادهها
مسألهساز و آسیبرسان شده است.
گزارش اخیر سازمان ملل با عنوان «مسئولیت مشترک ،همبستگی جهانی :پاسخی به تأثیرات
سیاسی -اقتصادی کووید  »53ابعادی تازه در ارتباط با پیامدهای منفی کرونا در ارتباط با زنان،
بهعنوان یکی از گروههای آسیبپذیر آشکار کرد .پلیس فرانسه نیز اعالم کرده ،سطح خشونت
خانگی در دوره قرنطینه  %35افزایش یافته است .بهزیستی ایران هم خبر داده که آمار اختالف
زوجها پس از شیوع ویروس کرونا سه برابر شده

است.

آنتونیو گوترش -دبیر کل سازمان ملل -از دولتها خواست در جریان مبارزه با کرونا به
امنیت زنان اولویت دهند و اعالم کرد زنان در جایی که باید امنترین مکان برای آنان باشد،
مورد خشونت هستند .پاپ فرانسیس نیز اعالم داشت ،از زنان در برابر خشونتهای خانگی در
دوران قرنطینه حفاظت شود.
خدمات سازمانهای حمایتی بهدلیل مقررات منع آمد و شد ،سبب گردید تا بازدیدها و
سرکشیهای کارشناسان و مددکاران و نیز سمنهای فعال پشتیبان زنان و کودکان و ارائه خدمات
اجتماعی به آنها نیز بهدلیل ترس از انتشار ویروس کرونا بهشدت کاهشیابد .در این شرایط ،سوال
اصلی این است که چگونه میتوان از خدمات سازمانهای حمایتی بهشکل مستقیم یا غیرمستقیم،
جهت نظارت بر خانوادهها و بهخصوص زنان در معرض آسیب استفاده نمود؟
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افزایش تعارضات در خانواده ممکن است به دالیل متعددی باشد ،اما دادههای اولیه جهانی،
مؤید افزایش طالق بهاصطالح «کویدی» پس از اولین مورد در نیویورک بهدلیل بروز اختالف
زناشویی در دوران قرنطینه خانگی و سپس شکلگیری صف طوالنی متقاضیان طالق پس از
پایان دوران قرنطینه خانگی در چین ،به سمبل نگرانی عمومی از سرایت ویروس کرونا به بنیان
خانواده

بدل شد.

در شرایط فعلی شیوع کرونا ضرورت یادگیری مهارتها و اصول گفتگو بیش از شرایط عادی
اهمیت پیدا میکند .تا روزی که نتوانیم خود را جای دیگران بگذاریم ،نمیتوانیم از همدیگر درک
درستی داشته باشیم ،بهخصوص اگر توجه داشته باشیم که گرایش به جمع و اجتماعیبودن و
بهخصوص «خانوادهگرایی» در ایرانیها بیشتر است ،بنابراین قطع ارتباط در شرایط خاص مانند
کرونا برای ایرانیان بیش از سایر جوامع ظاهر میشود .موفقترین جوامع ،آنانی هستند که
کارگزاران جامعهپذیری بهصورت مشترک یک حرف بزنند .انشقاق کارگزاران رسمی درباره گفتگو
به قهر اجتماعی دامن میزند که مخل آرامش و بدکارکردی نهادهای اجتماعی مانند خانواده
خواهد بود اما باید توجه داشت تغییرات فرهنگی و اجتماعی ،بسیار دشوار و دیربازده است و
تغییر فرهنگ در خانواده اگرچه شدنی است اما بهزودی محقق نمیشود.
واژگان کلیدی :گفتگو ،خانواده خاموش ،مهارتهای گفتگو ،نهاد خانواده ایرانی
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چالش های حوزه دارو در دوران کرونا و اثرات آن در ابعاد مختلف اجتماعی
آیدا نوابی

5

پاندمی کووید  53در جهان اثرات مختلفی را در حـوزه سـالمت عمـومی ،بهداشـت و خـدمات
درمانی داشت .این تفاوتها با توجه به زمینههای اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلـف و
همچنین افراد و بدن های مختلف ،متفاوت بود .بسیاری از شهرهای جهان همچنان در قرنطینـه
به سر میبرند ،اما در حال تالش برای یافتن راهحلهایی بـرای ارائـه خـدمات سـالمت بهتـر بـه
شهروندان در زمینه کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی هستند.
بهرغم هزینههای سنگینی که آزمایشات بالینی و تستهای مربوط به تشخیص کرونا داشـت،
هزینههای بسیاری نیز ناشی از مصرف داروهای خودسرانه و یا مصارف دارویی پرخطر موجـب
اتالف منابع نظامهای سالمت در دنیا بود.
بستهشدن مرز کشورها و شرایط قرنطینه ،کمبودهای دارویی جدیـدی را بـرای مـردم ایجـاد
کرد .حتی بستهشدن مکانهای عمومی و کاهش تفریحات فرهنگی و اجتماعی نیز ،نیاز افـراد را
به مصرف داروهای جدید روانی و تغییرشکل مصرف داروها با دوزهای متفـاوت ایجـاد نمـوده
است .بازارهای اینترنتی دارویی غیرقانونی نیز فرصت مناسبی برای سودجویی افراد از بسـترهای
ایجاد شده در پاندمی کرونـا بـه خصـوص در کشـورهای اروپـای شـرقی بـود کـه بـا فـروش
محصوالت دارویی غیر قانونی ،سوء مصرف داروها را افزایش دهد.
در ایران نیز مواجهه مسأله دارو و شرایط پاندمی ،موضـوعی اسـت کـه بـه دلیـل غلبـه نگـاه
پزشکی ،بسیاری از وجوه فرهنگی – اجتماعی آن اصوالً نادیده گرفته شده و یا به اندازه کافی به
آن توجهی نشده است.
در این وضعیت ،در بخش خدمات درمانی و پزشکی ،مشکالت بسیاری گریبـانگیـر حـوزه
بهداشت و درمان شد و مدیریت و حکمرانی ایـن بخـش را بـا بحـرانهـای بسـیاری روبـه رو
ساخت .حوزه دارو نیز از این واقعیت مستثنی نبود .این حـوزه کـه تـا پـیش از ایـن دسـتخوش
تغییرات بسیار در حوزه سیاستگذاری واجرا بود ،در دوران کرونا همراه با مشکل تـأمین داروی
بیماران خاص و صعبالعالج و همچنین بیماران کرونایی رو به رو شد.
 .5دکتری جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه تهران؛ aida.navabi@ut.ac.ir
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تأمین دارو از سوی وزارت بهداشت و شرکتهای دارویـی از یـک سـو و بـار هزینـههـا و
فشارهای اقتصادی در جامعه ،افراد را نیز با مشکالت تأمین دارو رو بـه رو سـاخت و از سـوی
دیگر مشکالت مصرف داروهای مختلف بـرای بیمـاری کرونـا ،تعـدد پروتکـلهـای درمـانی و
دستورالعملهای بالینی و سیاسیشدن حوزه پزشکی بـه واسـطه موضـوعیت سیاسـی واکسـن و
داروهای ضد کرونا ،دسترسی به داروهای مورد نیاز و خاص ،چالش های دیگری در این حـوزه
ایجاد کرد.
در جامعه بهدلیل وضعیت قرنطینه و محدودیتهای خدمات پزشـکی ،بسـیاری از افـراد از
رفتن به درمانگاهها داروخانهها اجتناب کردند .نبود داروی مشخص و حتی نداشتن راهحلهـای
درمانی برای این بیماری نیز ،مردم را مجبور به مصرف داروهای مختلف و یا تجویز خودسـرانه
و خودتجویزی ساخت .این موضوع در این دوران بیش از گذشـته فرهنـگ خودسـرانه دارو در
میان مردم را افزایش داد .به عالوه بار روانی عدم دسترسی به داروها و مصرف دارو حتی بـرای
سایر بیماری ها و تجویزها و نسخه نویسی های متعدد ،نوعی سـردرگمی را میـان افـراد جامعـه
ایجاد کرد .ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی بنابراین در حوزه مـدیریت تـأمین و مصـرف دارو
یکی از مسائل مهمی است که در دوران پاندمی اهمیت ویژهای دارد.
به عالوه نتایج بیماری و پاندمی برای گروههای آسیبپذیر به لحاظ اجتماعی نیز نـوع متفـاوتی
از دسترسی به دارو را ایجاد کرده است .هزینههای باالی دارو در یک سال اخیر و تصمیمات ارزی
و اقتصادی حوزه دارو بار مضاعفی را به خانوارهای فقیر در این شرایط تحمیل میکند.
سیاستهای اجتماعی و تصمیمات ساختار قدرت در نظام سالمت نیـز در مواجهـه بـا ایـن
وضعیت ،بهرغم تالش در حوزه درمان ،چیزی جزء همان دامن زدن به وضـعیت سیاسـتزدهی
سالمت و حوزهی دارو نبوده است.
مصرف و دسترسی افراد به دارو در بحران کرونا ،موضـوعی اسـت کـه بـه واسـطه مداخلـه
ساختارهای قدرت و پروپاگانداهای تبلیغاتی ،بسیاری از وجوه آسیبپذیر مردمی را در مصـرف
دارو و خدمات پزشکی نادیده انگاشته است .مسئله دارو و پاندمی موضوعی است که بایـد بـا
نگاه جامعهشناسانه به آن پرداخته شود و نگریستن با یک نگـاه انتقـادی – اجتمـاعی ،الگوهـای
مناسبی را دست کم برای دیده شدن جزییاتی که دیده نمی شود ،فراهم مـیسـازد .درجـایی کـه
دقیقا تنها صدای دانش پزشکی بـه گـوش مـی رسـد ،تولیـد صـدای دانـش اجتمـاعی یکـی از
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ضرورتهای مهم تلقی میشود .حتی در صورت دسترسی همـه افـراد جامعـه بـه واکسـن ایـن
بیماری ضرورت مداخله و حمایت علوم اجتماعی از آن وجود دارد.
در مجموع محورهای مورد بحث در این مقاله در چنـد حـوزه مهـم خالصـه مـیشـود-5 :
بررسی ابعاد رفتار اجتمـاعی افـراد و مصـرف دارو در مواجهـه بـا وضـعیت کرونـا  -5بررسـی
ساختارهای کالن اقتصادی – سیاسی در حوزه دارو و  -3چالش ها و مشکالت اجتماعی پیش
رو در حوزه دارو.
بر این اساس سعی میشود تا به مهمترین این ابعـاد اشـاره و از زاویـه جامعـهشناسـانه بـه
چالشهای ایجاد شده در این حوزه پرداخته شود.
واژگان کلیدی :مصرف دارو ،ابعاد اجتماعی ،خدمات سالمت ،پاندمی کرونا ،صنعت دارویی
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سوژه دانشآموز آنالین در مدرسه مجازی
آیدا نوابی

5

پاندمیکووید  53بیشک یکی از عمیقترین تغییرات آموزشی را در سطح مدرسه ایجاد کرد،
مدرسه مجازی به طرز شگفتآوری بستر و ماهیت آموزش و در یک کالم ،کارکردهای مدرسه
را تغییر داده است .فعالیت دبیران و دانشآموزان ،دیگر چون سابق پاسخگوی نیازهای نظام
آموزشی در مدارس نیست .مشکالت فنی بسیاری در زمینه برنامههای آموزشی وجود دارد.
همچنان که در برنامههای آموزشی دولتی همچون شاد و برنامههای دیگر از جمله ادوبی کانکت
و اسکای روم ،خالءهایی از جمله نارسایی صدا ،ضعیفبودن اینترنت و مشکالت فنی دیگر
وجود دارد .در مدارس دولتی برنامههای آموزشی به یک برنامه روی گوشیهای همراه محدود
شده و آموزش را در حد پایینی تنزل داده است .در مدارس غیردولتی اما به دلیل وجود
بودجههای خصوصی ،تالشهای بیشتری برای تولید مدرسه مجازی با کیفیت ،صورت میگیرد،
مدرسهای که حاال قرار است مالکهای امتیازدهیها وسوژههای آموزش مجازی و آنالین،
معیارهای بسیاری را تغییر دهد.
در این میان ،وضعیت زیست دانشآموزی و کنش بین معلم و دانشآموز به شدت مؤثر از
این تغییرات شده است .دانشآموز در حال تجربه جدایی از مکانی به نام مدرسه است و زیستن
و آموختن در فضای خانه به ادغام فضاها و ابهام موجود در معنای واقعی مدرسه منجر شده
است .این وضعیت موجب برساخت هویتها و خودهای نمایشی و ساختگی در نوعی فضای
شبهمدرسه شده است ،وضعیتی که در آن دانشآموز نه تنها در مواردی نمیتواند خود واقعی را
ابراز کند ،بلکه به دلیل شرایط آموزش مجازی ،قادر به ارائه توانمندیهای خود نیز نیست .ادامه
این شرایط در صورت پایداری وضعیت پاندمی ،نگرانکننده به نظر میرسد ،ضمن اینکه بعد از
اتمام این دوران نیز قطعاً بازگشت به روند قبل ،یعنی آموزش حضوری ،دانشآموزان را مجدداً با
چالش روبهرو میسازد .تفاوت در نحوه یادگیری و ارتباطات دراین فضا ،به شکلگیری نوعی
سوژه آنالین دانشآموزی منجرشده که «شبهمدرسه» برای او میتواند در تختخوابش اتفاق
 .5دکتری جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه تهران

aida.navabi@ut.ac.ir
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بیفتد ،جایی که قادر است عملکردها و کنشهای نمایشی داشته باشد ،وانمود کند که حضور
دارد ،در حالی که خواب است.
بر این اساس و با توجه به دغدغه شخصی خود نویسنده به مثابه یک معلم ،این پژوهش
حاصل نوعی مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق و زیستن پژوهشگر در میان دانشآموزان و
فضای جدید مدرسه در پاندمی است ،به طوری که این وضعیت با جزییات بیشتری درگفت و
گوی میان شاگردان و پژوهشگر شکل گرفته و حاصل نوعی تجربه زیسته پژوهشگر است .در
این پژوهش ،به دلیل اهمیت برنامههای آموزشی مجازی خصوصی ،بر سه مدرسه غیردولتی و
میان  36نفر از دانشآموزان تمرکز شده است.
یافته ها نشان داد که با تعطیلی مدارس و تغییر منطق آموزش در مدارس ،نحوه زیست
دانشآموزی تغییر کرده است .خانه به مثابه مکان زیستن با طرز پوشش غیررسمی ،وجود
اعضای خانواده ،تماسهای نزدیک و واکنشهای میان آنها ،وضعیت بیماری و شرایط قرنطینه،
جملگی تأثیر مهمی بر شکلگیری هویت دانشآموزان دارد .به دلیل ساختگیبودن فضای مدرسه
و جدینگرفتن فضای مجازی توسط دانشآموزان ،گاهی مدرسه به مثابه نوعی گفتوگوی
رادیویی است که در بیشتر اوقات نیز معلم نقش سخنران و یا قصهگو را بازی میکند .در
نتیجه ،اگر هدفکالس درس ،آموزش و پرورش سوژه انسانی باشد ،گفتوگو به عنوان یکی از
مهمترین رهیافتها در مدرسه و در کالس درس از معنا افتاده است .عدم حضور واقعی
دانشآموز و امتناع از روشنکردن میکروفن در خانه ،ارتباطات میان معلم و شاگرد سر کالس را
غیر واقعیتر میکند ،به عالوه در شرایطی که دانشآموز ساعتهای بیشتری را در خانه سپری
میکند ،مسئولین مدرسه گمان میکنند دانشآموز فرصت بیشتری برای پرداختن به دروس دارد
و به همین منظور ،انتظار ارائه بهتری از دروس نسبت به قبل از این وضعیت دارند .در این
شرایط ،نحوه برقراری انضباط و مدیریت در مدارس نیز دستخوش تغییر شده است ،نظارت
مداوم مدارس بر محتوای تولید شده در کالس درس و مدیریت رفتارهای معلم و دانش آموز،
بر اساس نوعی محتوای دستوری ،جایگاه کالس درس یعنی جایی که معلم با ورود به آن ،خود
تا اندازهای مسئول شکلدادن به کالس درس بود ،تا حد زیادی در گرو نظارت بیشتر مداوم
مدرسه قرار گرفته است .به همین ترتیب ،فشار بر دانشآموزان مبنی بر روشنکردن تصاویر و
چککردن آنها مبنی بر اینکه حضور یا عدم حضور در منزل و حتی اطالع از وضعیت خصوصی
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و شرایط خانوادگی ،تا حد زیادی به تغییر واکنش دانشآموز و معنای او از مدرسه منجر شده
است .حتی نگاه به معنای آموزش در تجربه زیست آنها به نسبت گذشته تغییر کرده است.
دانش آموز تا حد زیادی در منزل ،دچار بیگانگی با محیط مدرسه و منزل و ادغام نقشهای
خود میشود و نحوه قرارگرفتن بدن و ژست او در فضای غیررسمی ،نوعی اضطرار برای
قرارگرفتن در یک موقعیت جدید فراهم میکند .ژستها و بدنهای بینظمی را بر میسازد که
حاصل ادغام فضاها و دلزدگی از فضای ماللانگیز منزل و یا محیطی خارج از مدرسه است .از
سوی دیگر ،نبود ساختارهای قبل یعنی مدرسه به معنای یک فضای فیزیکی و وضعیت تعطیلی
شهر ،قرنطینه و وضعیت خطرساز بیماری نیز نوعی شکل غیررسمیتری به مدرسه داده است،
به طوری که تالش مدرسه برای برقراری نظم جدید و از سویی تغییر شرایط زیست دانش-
آموزی ،موجب شکلگیری خودهای اجتماعی جدید یا سوژههای جدید در مدرسه شده است.
سوژهای که در جریان کالسهای مجازی در حال شکلگیری است و حاصل برقراری نوعی نظم
و شرایط زندگی جدید است .در نتیجه به موازات تغییر قواعد و مناسبات زندگی روزمره ،این
سوژه جدید در مواجهه با شرایط فردا ،یعنی پساکرونا ،احتماالً با چالشهای دیگری نیز رو به
رو خواهد بود.
واژگان کلیدی :مدرسه ،کووید  ،53دانشآموز ،هویت ،آموزش مجازی
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خوانش جامعهشناختی از سینوسیشدن ویروس کووید  91در استان
خوزستان
1

عبدالرضا نواح  ،مرضیه شهریاری

2

هدف این پژوهش ،تبیین ماهیت انگیزهها و عوامل اساسی تأثیرگذار بر مسأله سینوسیشدن
ویروس کووید  53در استان خوزستان میباشد .بهعبارتی در سطح اجتماعی چه اتفاقی میافتد
که مردم ،دچار بیتفاوتی میشوند؟ این مسأله ،ریشه نه فقط در ساخت که بر کنشهای فردی و
معانی بیناذهنی شهروندان استان خوزستان استوار میباشد .بیتفاوتی اجتماعی نسبت به مسأله
اخیر در استان خوزستان از جایی شروع میشود که هر کس از زاویه منافع خود به مسأله
مینگرد ،نه رویکرد حل مسأله .این مسأله ناشی از بیفرهنگی نیست بلکه عدم توجه و خط
قرمزی ندیدن پدیدههای بحرانی است .انسان به اندازهای به قانون احترام میگذارد که قانون به
او احترام بگذارد و هر چقدر مردم احساس کنند که اهمیت دارند و خواستههایشان محترم
شمرده میشود ،قطعاً رفتار قانونمدارانهتری از خود بروز خواهند داد ،در غیر اینصورت ،گریز
از اجرای مصوبات قانونی و بیاحترامی به آن باقی خواهد ماند .طبق نظریه نزول تدریجی ،فقر
و فشارهای ناشی از آ ن است که سازگاری فرد را مختل نموده و او را به سوی رفتارهای
نابهنجار سوق میدهد .در واقع ،اینگونه رفتارهای مردم ،تکعاملی نیست .با در نظرگرفتن این
مسأله که هر چه افراد ،بیشتر احساس ناتوانی کنند ،بیشتر بیتفاوت میشوند و بهجای تعامل و
حساسیت نشاندادن نسبت به مسائل پیرامونشان ،کمانگیزه خواهند شد ،در نتیجه برخالف
بسیاری از استانهای دیگر ایران ،استان خوزستان همچنان با سیر صعودی ابتال به کرونا درگیر
شده است که دلیل آن ،مفهوم زیستن و چگونگی انتخاب هدف است.
اپیدمیهای جدید ناشی از مداخالت انسان در طبیعت و تغییرات رفتاری انسان ،بازتابی
است .بههمین جهت در تبیین علل رفتاریِ مردم در برخورد با رویدادهای مختلف از جمله
هجوم اخیر کروناویروس ،نوع نگاه و بررسی ابعاد اجتماعی آن یکی از مهمترین شیوهها برای

 .5دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ؛ dr.navah1338@gmail.com
 .5مدرس گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ؛ tkta68@yahoo.com
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شناخت و بررسی میباشد .کروناویروس بهعنوان یک پدیده متکثر در استان خوزستان را طبیعتاً
در تعامل میان عناصر مختلف جامعه باید ردیابی نمود .بهعبارتی نیازمند نوعی تفسیر برساختی و
تبارشناسانه جهت تجزیه و تحلیل زمینه بروز پدیده است .پزشکیدیدن ویروس کرونا و رویکرد
تقلیلگرایانه نظام مدیریت سالمت نشان داد که آنقدر که نگرانِ بخش درمان است ،نگران
موضوع بهداشت و پیشگیری در زمینه کنترل اپیدمی و ایجاد حساسیت هم در بین مردم و هم
مسئولین نمیباشد و این مسأله ،مانع توجه به معانی فرهنگی بیماری ،عوامل اجتماعی در فرآیند
سالمتی و بیماری و شیوه تجربهشده بیماری بهعنوان پدیده اجتماعی ساختاریافته گردید و در
نهایت ،منجر به شیوع گسترده آن در روزهای اخیر در مناطق کم برخوردارتر باالخص استان
خوزستان که جامعهای با تابآوری پایین است و نتوانسته در شوکی که به آن وارد شده ،خود را
نگه دارد .استان خوزستان بهخاطر مجموعهای از ویژگیهای منطبق با نظریه نابسامانی اجتماعی
به کانون قرمزیشدن ویروس کرونا تبدیل شده است ،ویژگیهایی مانند سکونتگاههای
غیررسمی ،تنوع قومی ،قطب صنعتیبودن (پیک فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و

تولیدی).

همین امر ،زمینه را برای شکستهشدن کنترل اجتماعی محلهای مهیا نموده است .در واقع،
رفتارهای اجتماعی و شیوه زیست افراد تعیین میسازد که قدرت بیماریزایی کرونا تا کجا ادامه
یابد و کرونا تا کجا جوالن دهد .بهعبارتی ،نوعی بیخیالی از واقعیت به علتِ نداشتن اطالعات
کافی در برخورد با واقعیتهایی که خیلی برایشان جذاب نیست ،صورت گرفته است.
این مقاله با روش اسنادی و استفاده از دادههای رسمی سازمان بهداشت جهانی به تحلیل
ثانویه وضعیت کرونا در استان خوزستان با نگاه جامعهشناختی بهدور از نگاه اقتصادی و یا
بیمارگونه پرداخته است .همچنین جهت چگونگی برساختشدن تفسیری و گفتمانی پدیده
مخاطرهآمیز ویروسکرونا نزد افراد ،از رویکرد جامعهشناختی جهت تقویت حساسیت نظری و
طرح سؤالهای اساسی پژوهش استفاده شده است .متغیر مستقل در این مقاله ،پدیده کرونا
ویروس و شرایط خاص از وجود این پدیده است و متغیر وابسته ،شرایط زیست مردم خوزستان
میباشد ،حال سؤال اساسی در این پژوهش این است که وضعیت ساختاری -اجتماعی استان
خورستان چگونه است؟ چه عواملی منجر به بحرانیشدن ویروس کرونا در استان خوزستان
میشوند؟ مهمترین بسترهای زمینهساز شیوع ویروسکرونا در استان خوزستان کداماند؟ و
پیامدهای کنش شهروندان و مسئوالن در این شرایط بحرانی چه میباشند؟
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بر اساس نتایج بهدست آمده ،بافت عشیرهای و روابط اجتماعی و طایفهای ،ارتباطات درون
و برونگروهی و به جهت پیچیدگیهای اجتماعی و ساختاری این استان ،قادر به ترک عادت
دیرینه که در تحلیلهای جامعهشناسی ،خاصیت کارکردی دارند ،نیستند و توان رعایت «فاصله
فیزیکی»« ،قرنطینه» و خودداری شخصی و اجتماعی از تعامل اجتماعی و بیرونی نیستند .در کنار
این جنبههای ساختاری ،مشکالت استان خوزستان را باید از نظر فقر شاخصهای توسعهای
همچون اقتصاد پایین ،بیکاری و پرسهزنی در خیابان (در حالیکه جوانان میتوانند یکی از مهم-
ترین زنجیرههای انتقال کروناویروس باشند) ،جایگاه شهروندمداری ،حاشیهنشینی و شرایط
خاص اقلیمی در نظر گرفت که منجر به بیماریهای دستگاه تنفسی به جهت چالشهای زیست-
محیطی و پیامدهای ناشی از پدیده گرد و غبار میگردد .مدنظر قراردادن الیروبی و آهکپاشی
در شهرها منجر به این درک شده است که سالمت ،تبدیل به کاالیی شده است که طبقات
فرادست با قدرت مالی خود می توانند تهیه کرده و سالمت بهتری برای خود و خانواده خود
تضمین کنند و با هزینه بیشتر و کسب شرایط بهداشتی ،تغذیهای و محافظتی بهتر در مواجهه با
ویروس کرونا در معرض کمترین آسیبپذیری قرار گیرند ،در همین زمینه است که تعداد زیادی
از افراد بهجهت نداشتن امید به زندگی نسبت به این بیماری با بیتفاوتی برخورد مینمایند.
واژگان کلیدی :ویروس کرونا ،نابسامانی اجتماعی ،داغ ننگ ،فاصلهگذاری اجتماعی،
حاشیهنشینی ،خوزستان
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حوزویان ،پزشکی مدرن و بیماریهای همهگیر؛
سنخ شناسی مقدماتی الگوهای مواجهه حوزویان با بیماریهای همهگیر و
تغییرات تاریخی آن
مصطفی نوذری ،5عطیه توسلی ،5مهدی سلیمانیه

3

حوزویان شیعه در ایران در مواجهه با بیماریهای همهگیر چه واکنشهایی داشتهاند و این
واکنشها در دو قرن گذشته ذیل چه الگوهایی قابل دستهبندی است؟ این ،پرسشی محوری
است که پژوهش حاضر ،با روشی کیفی بهدنبال پاسخ به آن است .پرسشی که کاویدن ابعاد و
بررسی جامعهشناختی آن ،میتواند نقش مثبتی در شناخت نسبت نهاد رسمی دین با سایر نهاد-
های جامعه و تغییرات آن در طول تاریخ ،ایفا کند.
یکی از عرصههایی که بررسی آن ،بهخصوص پس از شیوع ویروس کووید  53ضرورت
پژوهشی دارد ،بررسی شیوه مواجهه نهاد دین با نهاد پزشکی است .نهادهای رسمی دین در
غالب جوامع و ادیان مختلف ،در دوران همهگیری جهانی این بیماری ،دچار چالشهای قابل
توجهی با نهاد پزشکی شدند .این چالشها ،طیفی از واکنشهای مختلف را در شیوه تعامل این
دو نهاد مهم در جهان مدرن با یکدیگر پدید آورد :از تقابل کامل تا تبعیت و از تلفیق پذیرش-
سرکشی تا حمایت و همافزایی .این الگوهای تعاملی و تقابلی ،برای جامعهشناسی به عنوان
علمی که بررسی حیات و تعامل نهادهای اجتماعی را به عنوان یکی از مهمترین موضوعات
بررسی خود تعیین کردهاست ،اهمیتی حیاتی دارد .جامعهشناسی ایران نیز در دوره شیوع
بیسابقه این بیماری ،فرصتی ارزشمند را برای بررسی تعامالت میان این دو نهاد تاریخی اثرگذار
و قدرتمند اجتماعی ،یعنی «نهاد روحانیت» و «نهاد پزشکی» بهدست آوردهاست.
برای فهم مناسبات امروز میان این دو نهاد اجتماعی ،الزم بود تا با نگاهی تاریخی ،موارد
مشابه پیشین این مواجهه را مورد بررسی قرار دهیم :موقعیتهایی که در آن نهاد رسمی دین در
 .5دانشجوی کارشناسی جامعهشناسی دانشگاه تهران ؛Mostafanozari@ut.ac.ir
 .5دانشجوی کارشناسی جامعهشناسی دانشگاه تهران؛ Atie.tavassoli@yahoo.com
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تشیع و کنشگران آن ،با شیوع بیماریهای همهگیر مشابه در جامعه روبرو شدند .به نظر میرسد
واکنشهای مختلف این نهاد و کنشگران آن بهرغم کثرت معنادار ،در غیاب ،قدرتگیری آرام
آرام و در نهایت تبدیلشدن نهاد پزشکی مدرن به نهادی اثرگذار ،تغییراتی معنادار داشتهاست.
بیماریهای همهگیر از پایان عهد صفوی ،بهخصوص دوره قاجار و در آخرین نسخه آن با
ویروس کرونا ،جامعه ایرانی را در ابعاد وسیع درگیر کردند .این چالش ،نقطه مهمی در تعیین
تکلیف حوزه اقتدارِ این دو نهاد متداخل است .در نتیجه ،بازخوانی جامعهشناختی این لحظات و
سیر تغییرات آن ،حاوی دستآوردهای پژوهشی قابل اعتنایی خواهد بود.
پیش از عهد صفوی ،شاهد حضور پراکنده «علمای بالد» در والیات متعدد هستیم .علمایی
که در سطح محلی ،عهدهدار امور دینی مردم بودند .با زوال حکومت صفوی ،در طلیعه عهد
قاجار ،دگرگونیهای متعدد تاریخی -مادی مانند پیروزی علمای اصولی در عراق ،نیاز فتحعلی
شاه به حمایت علما در جنگ و توسعه تلگراف رخ داد .زیرساختهای ارتباطی ،شرایط تبدیل
روحانیت به یک «سازمان» متمرکز و تکوین مفهوم «مرجع تقلید» را فراهم کرد .برآمدن تیپ
«مرجع تقلید» به مثابه شخصیتی که میتواند وجوهات شرعیه را -در ابعاد بیسابقهای -از بالد
مختلف دریافت کرده و بر گستره وسیعی از والیات اسالمی اعمال اقتدار یکپارچه کند ،حاصل
این تغییرات است .مقلدان نیز دیگر نه به میانجی علمای بالد ،بلکه به صورت مستقیم میتوانند
با مرجع خود ارتباط گیرند.
این تغییرات ،سرآغاز عصر جدیدی از نقشآفرینی سازمان روحانیت به مثابه یک شبهدولت،
و مداخله آن در دیگر حوزههای اجتماعی از جمله میدان پزشکی و درمان بود .روحانیون و علما
و به تعبیر دقیقتر مراجع تقلید به میانجی فتاوا کنش فرد دیندار را التزام میبخشند .پذیرفتهشدن
فتاوای علما نزد تودههای دیندار به مثابه فرمانهایی دارای حقانیت ،به فتاوای شرعی اهمیت
جامعهشناختی میدهد.
موازی با این تغییرات در نهاد دین ،گفتمان پزشکی مدرن با منطق عرفی خود در حال
پیروزی بر گفتمانهای رقیب (مانند طب اسالمی و علوم غریبه سنتی) و پذیرفتن مسئولیت
مدیریت بیماریهای همهگیر بود .حجم روزافزونی از تجهیزات پزشکی در حال تولید بود و
میدان پزشکی تالش میکرد تا گفتار تخصص گرایانهاش را بر صدر گفتارهای قدسی بنشاند .رد
پای نزاع این دو ساحت را میتوان تا همین امروز و دوره شیوع کرونا دنبال کرد .رویاروییهایی

  198پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

نظیر دستور پزشکان بر بستن اماکن مقدس ،منع پزشکی حضور در مناسک مذهبی جمعی ،تأکید
بر نقش دعا و امور قدسی در بهبود بیماری توسط حوزویان و مناقشات مربوط به طب اسالمی،
همه از ادامهدار بودن تنش این دو میدان تا دوره کنونی خبر میدهند.
این پژوهش با نگاهی تاریخی ،تالش کرد تا پاسخهایی برای این پرسشها بیابد :سنخهای
مواجهه حوزویان با شیوع بیماریهای واگیردار گسترده چیست؟ معنای ذهنی روحانیت به
مثابه یک گروه اجتماعی از مداخله در امر بهداشت عمومی چه بوده است؟ نوع واکنش
حوزویان در واکنش به شیوع این بیماریها و اقتدار یافتن روزافزون نهاد پزشکی مدرن ،به چه
شکل بوده است؟
به لحاظ روشی ،این پژوهش یک مطالعه کیفی است بر روی نمونههای محدود تاریخی
برای رسیدن به سنخهای توصیفی .سنخهایی توصیفی که میتوانند توضیحدهنده الگوی برخورد
روحانیون با امر پزشکی در دو سده گذشته باشند و در پایان ،فرضیاتی را برای پژوهشهای
فرضیهآزما و تبیینی بعدی فراهم کنند .نمونهگیری این پژوهش به صورت غیرتصادفی و از نوع
نمونهگیری هدفمند ،با تمرکز بر نمونههای عصر قاجار و دوره کنونی بوده است .پر واضح است
که این مقاله به اقتضای روش اتخاذ شده ،به دنبال تعمیم نبوده و تمرکز آن بر بررسی عمیق
نمونهها برای ارائه سنخشناسی است .جمعآوری دادهها نیز به روش کتابخانهای و با جستجو در
میان اسناد تاریخی صورت گرفته است.
بر اساس یافتههای پژوهش ،واکنشهای حوزویان شیعه به بیماریهای همهگیر در دوره
قاجار و پهلوی اول ،ذیل شش سنخ توصیفی قابل توضیح است .این شش سنخ نسبت به سه
متغیر «نسبت با امر اجتماعی»« ،نسبت با پزشکی مدرن» و «جایگاه ماوراءالطبیعه در تفسیر»
برساخت شدهاند.
واکنشها و مواجهههای حوزویان با بیماریها بر اساس وارد کردن امر اجتماعی در تحلیل
به دو سنخ «مکلف محور» و «اجتماع محور» دستهبندی میشود .نزد حوزویان ،سنخ مکلفمحور
مسأله بیماری همهگیر تنها از دریچه تکلیف مکلف و حداکثر با هدف سامانبخشیدن به رابطه
میان دو فرد مطرح میشود .این نوع از واکنش در رسالههای عملیه قابل پیگیری است .نزد
حوزویان اجتماع محور ،این مسأله ،مسألهای است در سپهر عمومی که ابژه سیاستورزی واقع
میشود .بر اساس نسبت حوزویان با طب جدید ،دو سنخ «طب جدیدپذیر» و «طب جدیدگریز»
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برساخت شده است .در بخش بزرگی از مواردِ تجربیِ سنخ «طب جدیدپذیر» ،ادبیات پزشکی
مدرن برای حوزویان تبدیل به ابزاری برای ارتقای چهره دین میشود.
درباره سنخ «طب جدید ستیز» ،با کنکاش در زمینه متون و تأکید بر معنای ذهنی حوزویان،
هنگام ستیز با دستورات پزشکی مدرن این سنخ به دو دسته کلی «ستیز االهیاتی» و «ستیز
سیاسی» تقسیم شد .بر اساس یافتههای پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که الگوی اصلی ستیز با
دستورات طب جدید نه ستیز االهیاتی ،بلکه ستیز سیاسی است.
در سومین گام تیپولوژی در این پژوهش ،بر اساس اولویت و جایگاه ماوراء الطبیعه در ذهن
علما ،دو سنخ «ماورای نزدیک» و «ماورای واسطهای» برساخت شده است .به نظر میرسد
هرچه از قرن نوزدهم به سمت انتهای دوره پژوهش حرکت میکنیم ،به واسطه توضیحپذیر
شدن بیماریها و الگوی همهگیری آنها ذیل منطق پزشکی مدرن ،امور ماوراءالطبیعه مانند اراده
الهی یا توسل به ائمه ،بهجای نقش بیواسطه و حضور به مثابه عامل مستقیم شیوع /شفای
بیماری ،نقشی واسطهای پیدا میکنند .در نتیجه نمیتوان ادعا کرد که حضور توضیح پزشکی
جدید برای علت مستقیم بیماری /شفا ،عناصر ماوراء الطبیعه را از صحنه حذف میکند.
واژگان کلیدی :حوزویان ،زیست حوزوی ،نهاد پزشکی ،بیماریهای واگیردار

  111پنجمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

تحلیل نقش نگرش سیاسی و اعتماد نهادی بر شیوه مقابله افراد با بیماری
کرونا
بهنام لطفی خاچکی

5

بیماری کرونا که مدتی است همه نقاط جهان را فرا گرفته ،تأثیرات بسیاری بر ابعاد مختلف
حیات اجتماعی انسان گذاشته است .در ایران همهگیری کووید 53-در کنار سایر تنگناها و
مشکالت متعدد اقتصادی ،رفتارهای اجتماعی مردم جامعه را تحت تأثیر قرار داده است .افراد
مختلف برای مقابله با این بیماری به اشکال و میزان مختلفی سعی در رعایت پروتکلهای
بهداشتی و محدودسازی رفتارهای روزمره خود دارند .اینکه چه عواملی بر شیوه مقابله افراد با
بیماری کرونا (از این جهت که تا چه حد اصول بهداشتی را رعایت نموده و رفتارها ،احساسات
و نگرشهای متفاوتی نسبت به این پدیده از خود نشان میدهند) نقش دارد ،پرسش مهمی
است .این تحقیق قصد دارد نقش نگرش سیاسی افراد و اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی بهویژه
دولت را بر نحوه روبرو شدن آنها با بیماری کرونا مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
مفهوم اعتماد از مهمترین مؤلفههای نظریه سرمایه اجتماعی و نشاندهنده توجه به روابط
اجتماعی میباشد .اعتماد اجتماعی کارکردهای بسیاری برای جوامع امروزی داشته ،باعث تداوم
کنش اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی میشود و بدون آن هیچ کنش متقابل مطمئنی شکل
نمیگیرد .آنتونی گیدنز معتقد است اعتماد ،جنبههای مختلفی دارد که یکی از آنها اعتماد به
نظامهای تخصصی است .این جنبه همان اعتماد نهادی است که به عنوان اعتماد به نظامهای
انتزاعی نیز از آن یاد شده و شاخص مهمی برای سنجش سرمایه اجتماعی در سطح کالن و ملی
محسوب میگردد .در این تحقیق ،نقش اعتماد نهادی بر شیوه برخورد مردم با شیوع کرونا مورد
کنکاش قرار میگیرد .باید گفت در بحران همهگیری کرونا ،یکی از مفاهیم جامعهشناختی که
میتواند به تحلیل ابعاد این پدیده کمک کند ،موضوع اعتماد نهادی است .این مسأله در ایران که
سطح اعتماد به گواه تحقیقات مختلف پایین است ،اهمیت بیشتری پیدا میکند .نگرش سیاسی
موضوعاتی از قبیل محافظهکاری ،سنتگرایی ،پایبندی به مذهب ،فردگرایی ،تحولخواهی ،روحیه
 .5دکترای جامعهشناسی
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انتقادی ،برابرطلبی ،تسامحپذیری و مانند آن را شامل میشود .موضوع نگرش سیاسی افراد به
دولت در جامعه ایران که همچنان نظام حکمرانی آن به نوعی دولتمحور بوده و کشور با یک
دولت نسبتاً بزرگ اداره شده و روند کوچکسازی دولت و خصوصیسازی در آن به کندی
پیش میرود ،اهمیت دوچندان دارد .در دوره بحران کرونا سخنان زیادی در نقد فرهنگ و رفتار
عمومی (بیمسئولیتی ،بیتوجهی به مشکالت مردم ،جدی نگرفتن بحران ،خودخواهی و بی
اعتنایی به درد و رنج دیگران و  )...در ایران بلکه در همه کشورها مطرح شده است .نکته مهم
اینجاست که بخشی از سازمان دولت اجتماعی ،جامعه است که باید رفتار مسئوالنه و با تعهد
اجتماعی داشته باشد .اما بهلحاظ نظری و عملی ،رفتار شهروندان ،تابع سامان نهادی است که در
شکل دولت عمل میکند .اگر دولت ،اجتماعی باشد ،مردم نیز اجتماعی رفتار خواهند کرد و این
معادله برعکس نیست .افراد در جامعه در خأل رفتار نمیکنند و تابع سیستمها و نهادهاییاند که
جامعه را اداره میکند و اگر آن سیستمها و رهبران آن ،بیمسئولیت باشند ،از افراد نمیتوان انتظار
رفتار مسئوالنه داشت .بنابراین طبق رویکرد «دولت اجتماعی» دور از انتظار نیست که رفتار
نادرست نهادهای حاکمیتی بازتاب خود را در کنش روزمره مردم نشان میدهد.
پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایش انجام شده و ابزار جمعآوری دادهها نیز پرسشنامه
محققساخته بوده است .جامعه آماری تحقیق ،کلیه افراد ساکن در استان تهران بوده و برای
انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید .طبق این فرمول و با پذیرش درصدی از
خطا ،تعداد  366نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شده و پرسشنامه پژوهش را تکمیل نمودند.
همچنین در این تحقیق برای انجام نمونهگیری از روش خوشهای متناسب با حجم استفاده شده
است .فاز جمعآوری و تحلیل دادههای تحقیق در تابستان و پاییز سال  5333انجام شده است.
فرضیات این تحقیق شامل موارد زیر است:
 به نظر میرسد بین میزان اعتماد افراد به دولت و نحوه مقابله آنها با بیماری کرونا رابطه
معناداری وجود دارد.
 به نظر میرسد بین نگرش دموکراتیک افراد و نحوه مقابله آنها با بیماری کرونا رابطه
معناداری وجود دارد.
 به نظر میرسد بین نگرش آزادیخواهانه افراد و نحوه مقابله آنها با بیماری کرونا رابطه
معناداری وجود دارد.
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همچنین میزان آلفای کرونباخ شاخص «مقابله با کرونا»  61253و این میزان برای شاخص
«اعتماد به دولت»  61535برای شاخص «نگرش آزادیخواهانه»  61255و برای «نگرش
دموکراتیک»  61533به دست آمده است که بیانگر پایایی قابل قبول ابزار سنجش میباشد.
به لحاظ متغیرهای زمینهای بین شاخص «مقابله با کرونا» و وضعیت تأهل افراد رابطه
معناداری مشاهده نشد .البته بررسیها نشان میدهد زنان کمی بیش از مردان نکات بهداشتی و
فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت میکنند .همچنین بین شاخص «مقابله با کرونا» و میزان
تحصیالت رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش سطح تحصیالت ،افراد رفتار و
نگرش مسئوالنهتری در مواجهه با بیماری کرونا از خود نشان میدهند.
یافتهها نشان میدهد بین شاخص «نگرش سیاسی» و «مقابله با کرونا» ارتباط معنادار و
غیرمستقیم وجود دارد .تحلیل دقیقتر این رابطه بیانگر آن است که شاخص «مقابله با کرونا»
قویترین رابطه را با بُعد دموکراسی ( )r= 6132و سپس با بُعد آزادیخواهی ( )r= 6152دارد .در
واقع افرادی که نگرش دموکراتیک شدیدتری دارند (معتقدند دولت باید دخالت اندکی در امور
اجتماعی از جمله شیوه مقابله با کرونا داشته باشد ،مردم باید بهصورت اختیاری و داوطلبانه
شیوهنامهها را رعایت کنند نه با اجبار دولت) ،کمتر پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده و
نگرش سهلانگارانهتری نسبت به روبرو شدن با این بیماری دارند .این یافته نشان میدهد در
ایران همچنان نهاد سیاسی و به طور مشخص دولت ،بر رفتار اجتماعی افراد تأثیرگذار است و
بدون ورود نهادهای حاکمیتی در ایجاد محدودیتهای مشخص برای کنشهای رفتاری مردم،
بهخوبی نمیتوان بحرانهای اجتماعی را مدیریت نمود .همچنین افرادی که نگرش
آزادیخواهانه قویتری نسبت به مسائل مربوط به کرونا دارند (معتقد به آزدی بیشتر رسانههای
جمعی و نقد سیاستهای دولت در مقابله با این بحران هستند) ،نیز مسئولیتپذیری کمتری در
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی از خود نشان میدهند.
از سوی دیگر بین بُعد اعتماد به دولت (ارائه آمار دقیق و واقعی مبتالیان و فوتشدگان،
شفافیت سیاستهای دولت برای مقابله با بحران کرونا و درست و مناسب بودن آن ،ایجاد
عدالت درمانی) و شاخص «مقابله با کرونا» رابطهای دیده نشد؛ البته بررسی دقیقتر نشان میدهد
بُعد احساسی این شاخص (نگرانیها و دغدغههای ذهنی و عاطفی ناشی از شیوع بیماری)
برخالف بُعد رفتاری (رعایت عملی پروتکلهای بهداشتی) و نگرشی (اعتقاد به اِعمال انواع
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محدودیتها و فاصلهگذاری اجتماعی) آن ،رابطه غیرمستقیم و معناداری با «اعتماد به نهاد
دولت» در مقابله درست و مناسب این نهاد با بیماری کرونا دارد .این یافته بیانگر آن است که
افرادی که اعتماد نهادی باالتری دارند ،کمتر نگران این بیماری و متضرر شدن از قِبل آن هستند.
از این رو باید گفت در جامعه ایران همچنان نقش نهادهای حاکمیتی در مقابله با بحرانها در
ذهنیت مردم ،پررنگ است.
طبق نتایج تحلیل رگرسیونی مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  61225میباشد که
نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ،همبستگی متوسطی وجود دارد.
همچنین مقدار ضریب تعیین برابر با  61552میباشد ،نشان میدهد که حدود  53درصد از
عوامل مؤثر بر نحوه مواجهه افراد با بیماری کرونا ،تحت تأثیر ابعاد متغیرهای مستقل میباشد.
بحران کرونا با ورود به جوامع مختلف از جمله جامعه ایران ،جریان جاری و روال معمول
زندگی را دگرگون ساخته است .این بیماری با ورود به عرصه مناسبات اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی ،ابعاد و اثرات کوتاهمدت و بعضاً بلندمدتی از خود بر جای گذاشته و خواهد گذاشت.
وضعیت بغرنج و پیچیده کنونی ،لزوم شناخت پیامدهای گوناگون و اثرات مختلف این بیماری
را بیش از پیش جدی ساخته است .رفتار اجتماعی مردم جامعه به عنوان یک کنش سطح خُرد،
تا حد زیادی میتواند بر روند شیوع این بیماری اثرگذار باشد .در این راستا تحقیق حاضر تالش
نمود نقش برخی عوامل تأثیرگذار بر نحوه مقابله مردم با بیماری کرونا را مورد کنکاش قرار
دهد .پرواضح است که عوامل و متغیرهای مستقل مختلفی در این بین وجود دارند که تبیین اثر
آنها با توجه به نوظهور و مبهم بودن ابعاد فراگیر این بیماری ،نیازمند تحقیقات جداگانهای است.
برای بهبود وضعیت موجود از یکسو الزم است واقعیتهای موجود جامعه برای مردم و
نخبگان تشریح شود تا از این طریق اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت افزایش یابد .با بیان
صریح مشکالتی که این همهگیری در بعد اقتصاد و سالمت بر جامعه تحمیل نموده است،
میتوان به ا یجاد اعتماد فراگیر کمک نمود .در واقع اگر مردم به حاکمیت اعتماد نداشته باشند،
توصیههای آن را نیز جدی نمیگیرند .از سوی دیگر بنابراین از آنجایی که رفتار حاکمیت بر
رفتار مردم اثر مستقیم دارد ،الزم است نهادهای ذیربط با نگاهی بازاندیشانه و خودانتقادی ،در
کنار تالش برای اصالح رفتار مردم ،عملکرد خود را نیز در مقابله با ویروس کرونا بهبود بخشند.
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همچنین ضرورت دارد دولت و سایر نهادهای حاکمیتی ،سیاستهای حمایتی خود را از اقشار
آسیبپذیر ارتقاء بخشند.
واژگان کلیدی :کرونا ،پروتکلهای بهداشتی ،فاصلهگذاری اجتماعی ،نگرش سیاسی ،دولت،
اعتماد نهادی
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ابتکارات و چالشهای سازمانهای مردمنهاد در همهگیری کووید  91در ایران
مروئه وامقی ،5آمنه ستاره فروزان ،منیر برادران افتخاری ،کتایون فالحت
با شروع بحران ابتال به ویروس کووید  53در سراسر جهان از جمله ایران ،لزوم پیشگیری و
درمان کرونا به یک اولویت ملی تبدیل شده است .با تعطیلشدن بسیاری از مشاغل در شرایط
ابتال به کرونا و از دستدادن کار و کاهش درآمد ،دسترسی افراد و خانوادههای آسیبپذیر به
حداقل های تأمین معاش و امکانات بهداشتی و درمانی کاهش یافته و مخاطرات سالمتی بیشتری
آنها را تهدید میکند .در ایران ،بخش قابل توجهی از گروههای آسیبپذیر توسط سازمانهای
مردمنهاد مورد حمایت قرار میگیرند .این مطالعه به منظور شناخت عملکرد سازمانهای مردم-
نهاد پس از شروع بحران کرونا طراحی شده است.
این مطالعه مقطعی به روش کیفی در فاصله خرداد تا شهریور  5333در شهر تهران انجام
شد .در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته با  33نفر از مدیران و کارشناسان 52
مؤسسه مردمنهاد ارائهدهنده خدمات به گروههای آسیبپذیر که حداقل در شهر تهران فعالیت
داشتند ،بهصورت تلفنی مصاحبه شد .این گروهها شامل زنان سرپرست خانواده،
سالمندان،کودکان کار ،مصرفکنندگان مواد ،افراد دارای معلولیت و خانوادههای کمدرآمد بودند.
کلیه مصاحبهها به روش تحلیل محتوای کیفی آنالیز شدند.
بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبهها ،چهار درونمایه اصلی ابتکارات و چالشهای
خدمات به جمعیتهای هدف سازمانها و ابتکارات و چالشهای مدیریت سازمانی استخراج
شد .سازمانهای مردمنهادی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهاند ،مجموعهای از
اقدامات را بهمنظور پیشگیری از ابتالی جمعیت هدف مراکز خود به کرونا و کاهش پیامدهای
مستقیم و غیرمستقیم همهگیری بر آنها به انجام رساندهاند که از آن بهعنوان ابتکارات سازمانهای
مردمنهاد در ارائه خدمات نام بردهایم .درونمایه ابتکارات خدمات ،شامل پنج طبقه بود که
عبارتند از :ابتکارات خدمات سالمت ،آموزش ،تأمین معیشت ،اشتغال و اوقات فراغت .همچنین

 .5عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛
m_vameghi@yahoo.com
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این سازمانها در ارائه خدمات مرتبط با پیشگیری از بیماری و پیامدهای آن و همچنین ادامه
خدمات پیشین خود با چالشهایی مواجه شدهاند که در چهار طبقه چالشهای خدمات سالمت،
آموزش ،تأمین معیشت و اشتغال جای گرفتهاند.
همچنین سازمانهای مردمنهاد مورد مطالعه در مواجهه با همهگیری کرونا ،اقداماتی نیز به-
منظور تداوم و انطباق مدیریت سازمان خود انجام دادهاندکه آن را طبقه ابتکارات مدیریت
نامیدهایم .در حوزه ابتکارات ،سه طبقه استخراج شده است که عبارتند از :ابتکارات مدیریت
نیروی انسانی ،مدیریت مالی و ارتباط با سایر سازمانها .بهرغم اقداماتی که سازمانهای مردم-
نهاد مورد مطالعه در مواجهه با همهگیری کرونا بهمنظور تداوم و انطباق مدیریت سازمان خود
انجام دادهاند ،در این حوزه با چالشهایی نیز مواجه شدهاند .چالشهای حوزه مدیریت نیز در
سه طبقه قرار گرفتهاند :چالشهای مدیریت نیروی انسانی ،مدیریت مالی و ارتباط بین سازمانی.
چالشهای حوزه مدیریت نیز در سه طبقه قرار گرفتهاند :چالشهای مدیریت نیروی انسانی،
مدیریت مالی و ارتباط با سازمانهای دولتی.
همهگیری کووید  53برای سازمانهای مردمنهاد ایران ،تجربهای منحصر بفرد بوده است.
گستردگی و ویژگیهای خاص آن ،مانند لزوم فاصلهگذاری فیزیکی و تعطیلی گسترده مشاغل و
کاهش درآمد مردم ،آن را از سایر بحرانها متمایز کرده و سبب شده است که سازمانهای مردم
نهاد ،همزمان در چند جبهه فعالیتهای شدیدی را برای مراقبت از آسیبپذیرترین جمعیتها
در برابر همهگیری و پیامدهای آن و حفظ عملکرد سازمان خود فراهم کنند .نقش منحصر به فرد
فضای مجازی سبب شده است تا نه تنها در دوران همهگیری بلکه حتی پس از پایان آن ،فضای
مجازی یکی از ارکان قطعی فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد باشد .نداشتن آمادگی برای
مواجهه با بحرانی از نوع همهگیری بیماری (ساختار ،نیروی انسانی ،تجهیزات و فضای فیزیکی
مناسب) ،ضعف زیرساخت و استفاده از فضای مجازی و کاهش منابع مالی ،نیروی انسانی و
خدمات سازمانها مهمترین چالشهای سازمانهای مردمنهاد در مواجهه با همهگیری کووید 53
بوده است.
واژگان کلیدی :ایران ،سازمان مردمنهاد ،ابتکارات ،کووید  ،53جمعیت آسیبپذیر
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ناکارامدی نئولیبرالیسم در مواجهه با پاندمی کرونا در ایران
مینا هاللی ستوده ،5فاطمه جواهری ،5الهه رضازاده میراب

3

هنگامی که سازمان جهانی بهداشت ،ویروس کووید  53را بهعنوان یک پاندمی اعالم کرد ،این
دولتها بودند که پیش از جامعه پزشکی در خط مقدم مهار کرونا قرارگرفتند .آنها بر پایه
بنیادهای اقتصاد -سیاسیشان ،اقدامات فراگیری را برای کنترل و مهار کرونا در پیش گرفتند.
سیاستهایی که ثمربخشبودن آنها به آسانی میتواند با شمار قربانیان این بیماری در هر جامعه
مورد ارزیابی قرار گیرد .در یک سوی این مجموعه سیاستها ،استفاده از ظرفیت همهجانبه
بیمارستانهای خصوصی به موازات بیمارستانهای دولتی برای پذیرش بیماران مبتال ،توصیه به
ماندن طوالنی در خانه و تأمین تمام مواد غذایی برای شهروندان ،تعلیق بازپرداخت وامها و
نظارت بر ثبات قیمت کاالها ،توزیع یارانهای کاالهای اساسی و  ...قرار داشت .در سوی دیگر،
سیاستهایی بودند که بهتدریج به اثربخشی ایمنی جمعی روی آوردند و به آرامی بار مسئولیت
را از دوش دولت به عهده فرد بهعنوان تنها کنشگر اثرگذار در برابر پاندمی قرار دادند.
آنچه مواجهه حکومتها –سیستمهای بهداشت و درمان -با کووید  53را به فرصت ناب
تحقیقاتی بدل میکند ،طوالنیبودن زمان شیوع است .اگرچه در ابتدا سیاستگذاران کشورهای
مختلف ،مترصد گرتهبرداری از تجربه پیشگیری و درمان در کشورهای موفق در کنترل پاندمی
کرونا بودند اما زمان طوالنی شیوع این ویروس ،بهتدریج غبار تقلید را از چهره واقعی سیاست-
های این کشورها زدود و همه ناگزیر به عمل ،در بستر اقتصاد سیاسی خاص خود شدند.
کشورها گونههای متفاوتی از اقتصاد سیاسی را در پیش میگیرند که در میان این انواعِ
مختلف ،نئولیبرالیسم و سوسیالیسم است که از اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند.
اقتصادهای نئولیبرال برخالف اقتصادهای سوسیالیستی ،خواهان ماندن دولت در عرصه خدمات
اجتماعی رفاهی نیستند که در یک دهه اخیر بهعنوان ایدئولوژی غالب در اداره اقتصاد سیاسی

 .5دکتری جامعهشناسی از دانشگاه اصفهان
 .5دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران
 .3کارشناسی ارشد ارتباطات علوم اجتماعی از دانشگاه تهران
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اغلب جوامع بدل شدهاند یا حداقل کشورها از آن تأثیر پذیرفتهاند .خصوصیسازی سیستمهای
بهداشت و درمان ،فردیشدن ،تجاریشدن خدمات بهداشت و درمان از ویژگیهای این نوع از
اقتصاد است که در پی آن ،نابرابری و فقر نخست در عرصه سالمت و سپس در کل جامعه
گسترش پیدا میکند .در حالیکه در اقتصادهای سوسیالیستی که هدفِ برابری و رفاه عمومی با
حضور پررنگ دولت در عرصههای رفاهی و اجتماعی پی گرفته میشود ،چنین وضعیتی به-
ندرت دیده میشود.
دولت ایران اگرچه مواجههای دیرهنگام و ناگهانی با ویروس کرونا (از زمان اعالم کشف
اولین مورد تا شیوع گسترده) داشت اما با استفاده از امکانات و فرصتهای اجتماعی (خیریهها،
کمکهای مردمی ،استفاده از بازه تعطیالت نوروز و  )...سیاستگذاری یکپارچه کالن (تعطیلی
مراسم ،مناسک دینی ،مکانهای مذهبی و  )...و گسیل همه بخشهای خدمات بهداشت و درمان
به سمت مهار کرونا تا پایان فروردینماه خود را پیروز میدان مواجهه با کرونا اعالم کرد اما در
ادامه ،این سیاستها تغییرات چشمگیری داشتند که با آنچه که در اوایل شیوع کرونا انجام شد،
متفاوت بود .با در نظرگرفتن فراز و فرود  3ماهه سیاستهای اتخاذشده از جانب ستاد ملی
کرونا ،اگر همه سیاستهای اتخاذشده را دارای روح کلی در نظر بگیریم که نمایانگر و مرتبط
با ماهیت سیاستهای بهداشت و درمان در جامعه ایران است ،پرسش کلیدی مقاله این است که
بهطور کلی سیاستهای حکومتی ایران در مواجهه با اپیدمی کرونا را میتوان نمایانگر کدام نوع
از ایدئولوژیهای رفاهی دانست؟ و پیامدهای اتخاذ چنین رویکرد سیاستگذارانهای در مواجهه با
بحرانهای سالمت چیست؟
این مقاله با روش تحلیل اسنادی سعی در مستندسازی و توصیف اقدامات انجامشده از
جانب ستاد ملی کرونا از ابتدای اسفند  5332تاکنون دارد تا از آن بهعنوان نقطه آغازی برای فهم
ماهیت سیاستگذاری بهداشت و درمان در برابر پاندمی کرونا استفاده کند.
یافتهها نشان میدهد که بهرغم اجرای طرح تحول سالمت بهعنوان یک طرح رفاهی فراگیر،
ماهیت سیاست سالمت در ایران از نوع نئولیبرالی است که با ویژگیهایی نظیر تکوین سوژه
خودمراقبت ،مسئول ،مقتصد در سطح فردی و خواهان تجاریسازی سالمت و کاهش ضریب
تکفل دولت در سطح نهادی همراه است .تحلیل اقدامات کلی انجامشده توسط ستاد ملی کرونا
طی  3ماه اخیر نشان از هماهنگی و تطابق سیاستهای اتخاذشده توسط ستاد با سیاستهای
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کلی سالمت در ایران است .بهگونهای که بهجای وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق بر اجرای
آن بر مسئولیتهای فردی تأکید میکند .برحذرداشتن مردم از بیمباالتی در رعایت اصول
بهداشتی با تکیه بر گزارههای اخالقی که در خالل ماههای اخیر ،توسط وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی مطرح میشود ،از جمله مؤلفههای سیاستهای نئولیبرالی است که بهطور
غیرمستقیم به کاهش نقش و جایگاه دولت در تأمین سالمت شهروندان جامعه منجر میگردد.
همچنین مواجهه با گروههای آسیبپذیر اقتصادی و پزشکی بهعنوان یک مسأله اخالقی ،نه
حقوق شهروندی و بازتعریف فرد در رابطه با اپیدمی بهعنوان سوژهای فعال و مسئول در برابر
ابتال ،شیوع و حتی مرگ خود و دیگران از جمله دیگر عناصر مهم استخراجشده هستند.
واژگان کلیدی :کووید  ،53سیاستگذاری سالمت ،نئولیبرالیسم ،بحران سالمت ،دولت
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