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 چکیده

پژوهش حاضر قسمی مطالعۀ پساساختارگرایانۀ بیماري و سازوکارهاي ادراك آن بوده که 

بندي نماید. به شناسی پزشکیِ نظري و مفهومی را صورتدر صدد است شکلی از یک جامعه

اي و فرآینده ادراك بیماريهاي نظري آراء فوکو و لکان براي توضیح این منظور از ظرفیت

امر ، و مفهوم لکانیِ هرمنوتیک خود (سوژه)گیري آن بهره گرفته شد. نظریۀ فوکویی شکل

  دهد؛ دست میهگیري آن بهاي متفاوتی بر ادراك بیماري و نحوة شکل، داللتنمادین

شناسیِ هاي بنیادي مشابهی نیز استوارند. وفق هستیهایی که علیرغم تمایزها، بر گزارهداللت

هاي فرهنگی، کدنویسی و ست که توسط دالکر، بدن یک ساحت نوشتاريهر دو متف

رمزگذاري شده است؛ لذا ادراك بیماري، چیزي جز شناخت تحلیلیِ حاصل از بازخوانی 

نشانگان مرضی بر متن بدن نیست. خوانشی که بواسطۀ متقاطع کردن متن بدن با گفتمان 

پذیرد. دستاورد نهایی یرندة آن صورت میپزشکی و دانش تخصصی به مثابه اَبر متن دربرگ

در ادراك بیماري در اندیشه هر دو  بینامتنیتبندي مکانیسم این پژوهش، استنتاج و صورت

  واسطۀ مواجهه با گفتمان پزشکی متفکر است؛ مکانیسمی که به موجب آن متن بدن به

  آید.مثابه متن پیشینی و در برگیرندة آن، به تفسیر در میبه

  ادراك بیماري، امر نمادین، بینامتنیت، فوکو، لکان، هرمنوتیک خود.  : هیم اصلیمفا
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  مقدمه

، نگاه ابزاري به حیات و بدن 1هاي ایدئولوژیک در نیمۀ دوم قرن بیستمروایتبا افول کالن

، جاي خود را به قسمی رویکرد اصالت جسم، صیانت از نفس و تن، و وسایلِ صرفمثابه ها بهانسان

یابی به بیشینه طول ممکن حیات داده است. اکنون دیگر حق هیز از بیماري به منظور دستپر

نفسه هاي انتزاعی، بلکه به مثابه هدفی فیعنوان قربانی بالقوة خشونت کلیتحیات فردي نه به

هاي پیرامونیِ آن، سیاست توان بدنمندي یا عطف توجه به بدن و شبکهشود. آنچه میارزیابی می

هاي فرهنگی عصر جدید تلقی بندي جسم و سالمت حول دالدن، پزشکی شدن زیست و مفصلب

  نمود، از همین منظر قابل توضیح است. 

 3اندپردازان پساساختارگراي آن بودهکه فوکو و دلوز از نخستین نظریه 2عصر بدنمنديورود به 

اخالقی  -هاي متافیزیکین از تبیین)، اهمیت تنانگی و آزادسازي آ1396و دلوز، 1390(ن.ك: فوکو، 

  اش فرا انسانی که ما را به آزادسازي«نویسد: را بیش از پیش برجسته ساخته است. فوکو می

  خوانند، پیشاپیش در خود معلول انقیادي عمیق است؛ انقیاد و قدرتی که روح بر بدن اعمال می

). اینک اما 42: 1399(فوکو، » ن استست؛ روح زندان بدکند. روح، ابزار کالبد شناسی سیاسیمی

هاي پیرامونی آن را مفاهیمی چون سالمت، گردد که دالبدن بدل به دال مرکزي گفتمانی می

). 762: 2014، 4گیرند (ن.ك: باومنشدن حیات و.. در بر میصیانت نفس، پرهیز از بیماري، پزشکی

مفاهیم پیرامونی آن همچون ست که چرخش نظري به مفهوم بدن، در چنین موقعیت تاریخی

  دهد. اي در کانون توجه نظریۀ اجتماعی قرار میهاي تازهبنديسالمتی، بیماري و.. را نیز با صورت

ست که در آن بدن یا عضوي از وضعیتی ا«بیماري به مثابه یک رخداد ناهنجار بیولوژیک 

: 1391(کاکرهام، » گرددظمی مینارگانیسم، در کارکردهاي طبیعی و منظم خود دچار اختالل یا بی

گردد، سوژه نیز به میانجی غرایز صیانت نفس، دست به کار مقابله هنگامی که بیماري ظاهر می). 60

شناسی ست که در جامعهشود. این مواجهه داراي ابعادي ذهنی و عینیبا این وضعیت بحرانی می

ست که عالئم ايفتار بیماري شیوهر«گردد. بندي میصورت 5رفتار بیماريپزشکی ذیل مفهوم 

هاي نقص ارگانیسم را بیماري درك، ارزیابی و تفسیر شده و از جانب فردي که درد یا سایر نشانه

 
 مصرفمیالدي به مثابه یک روایت بزرگ تازه (روایتی که قصۀ اصلی آن  90دهه  البته نباید تفوق نئولیبرالیسم را از 1

  است)، از نظر دور داشت. 
2 Embodiment Age  

اند، بلکه این مفهوم اي نیستند که مفهوم بدنمندي را طرح نمودهباید توجه داشت که پساساختارگرایان اولین نحله 3

ترین و توان شاخصبندي گردیده است. اما میرایان نیز به انحاء متفاوتی صورتپیشتر در نزد پدیدارشناسان و ساختارگ

  ها پیرامون بدنمندي را نزد پساساختارگرایانی چون فوکو و دلوز یافت. ترین قرائتجذاب
4 Bowman 
5 Illness Behavior 
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 ).579: 2016و دیگران،  1(پاسند» شوداي پاسخ داده میدهد، با راهبردهاي مقابلهتشخیص می

 3ادراك بیماري، بازنمود«ست. تار بیماريترین گام در فرآیند رفنخستین و بنیادي 2ادراك بیماري

ها در یک چهارچوب ها و عالیم بیماري خود و تفسیر آنشناختی بیمار از ماهیت، علل، پیامد، نشانه

 گرابرخالف آنچه قسمی رفتارگرایی تقلیل). 662: 2020، 4(مارش و ویالر» ستمعرفتی ـ شناختی

پراکسیس صرفا فردي، بلکه به مثابه شکلی از  سعی در توضیح آن دارد، ادراك بیماري نه یک

این بدان معناست که معرفت (نسبت به خود، بدن و امر مرضی) یکسره با امر اجتماعی مرتبط است. 

؛ 5مند استادراك بیماري مانند هر شکلی از معرفت، نه امري استعالیی یا قائم به ذات، بلکه موقعیت

طبقاتی سوژه، موقعیت وي در زنجیرة مناسبات قدرت و  - عیتواند بسته به وضعیت اجتمایعنی می

هاي اجتماعی بر وي، و میزان برخورداري از فرهنگ سوبژکتیوِ سالمت و بیماري، نحوة نیروگذاري

  متفاوت باشد. 

ها ها نبوده و قابل فروکاست به آنها و اندامبدن صرفا صلبیتی متشکل از مفاصل، استخوان

هاي فرهنگی و بندي و رمزگذاري توسط دالت است که به سبب مفصلنیست؛ بلکه یک ساح

توان آن وقفه از سوي ساحت نمادین در فرآیند تکوین سوژگی، بیش از هرچیز میبازنویسی شدن بی

هاي مرضیِ ). سمپتوم67-69: 1396، 6اي قلمداد کرد (ن.ك: هومراي فرهنگی و نشانهرا فرآورده

ست به مثابه کُدهایی فرهنگی درك، تفسیر و رمزگشایی گردد. بنابراین، بایحادث بر بدن نیز، می

ها، مستلزم بندي مفهومی و معنادهی و تفسیر آنها براي یک سرهممعرفت نسبت به سمپتوم

دانش و  -قدرت -گذاري شده در ساحت نمادین، مناسبات حقیقتمثابه متنی نشانهمواجهه با بدن به

ست. بنابراین در اینجا گویی نوعی خوانش هاي اجتماعینیروگذاري موقعیت دینامیک سوژه در

گردد مند و ژرف تلقی میبدن در کار است که به موجب آن بدن همچون متنی الیه 7سمپتوماتیک

 
1 Pasand 
2 Perception of disease 
3 Represented  
4 Marsh & villar 

شناسی معرفت (شناخت)، معرفت نیز مانند هر فعالیت دیگري که ابژة نیروگذاري، میل، تفکر، پراکسیس و معهوفق جا 5

ست. از دیدگاه هایی اجتماعیها و متعیناي اجتماعی داشته و معلول پیش شرطیا کندوکاو انسانی قرار گیرد، سویه

اجتماعی مشروط و متعین گردیده است (ن.ك:  شناسی معرفت، هر قسمی از شناخت پیشاپیش توسط امرجامعه

  ).42: 1390کنوبالخ، 
6 Homer 

7 Symptomatic Readingاي از مواجهه با متن است که لوئی آلتوسر متأثر از نظریۀ : خوانش سمپتوماتیک شیوه

بالینی مورد  -شناختی اي نشانهاي پاتولوژیک و به شیوهروانکاوي مطرح نموده است. در این روش، متن به مثابه پدیده

ها به مکانیسمی مکتوم، بنیادي و پذیر و مناسبات میان آنهاي رؤیتشناسیِ سمپتومگیرد تا از نشانهواکاوي قرار می

 ). 56: 1399ساختاري در ژرفناي پدیده دست یافت (ن.ك: آلتوسر، 
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ها، در مناسبات میان سوژه، هاي مرضی حک شده بر آن و روابط میان آنبایست سمپتومکه می

  پزشکی، تفسیر، مطالعه و ارزیابی شود.  - بر وي و نظام درمانیفرهنگی محیط  -منظومۀ اجتماعی

پرداز پساساختارگرا یعنی هاي نظري موجود در کار دو نظریهاین نوشتار قصد دارد برخی ظرفیت

بیماري توسط سوژه، مورد واکاوي قرار دهد. پروژة  فوکو و لکان را در توضیح سازوکارهاي ادراك

هاي اجتماعی و نظري نیرومندي را در که سویه ساحت نمادینأکید بر ساحات سه گانۀ لکانی با ت

نهد از یک سو، و کار فوکو در جایگاه فیلسوفی که میکروفیزیک قدرت را در چارچوب اختیار می

هاي نظري و تواند داللتسازد، از سوي دیگر، میها خود مطرح میهاي استیال و تکنولوژيتکنیک

گیري ادراك امر مرضی در بیمار را فراهم در ارتباط با سازوکارهاي شکل شناختی نیرومنديجامعه

آورد، تأکید آنان بر مفاهیم هاي این دو اندیشمند فراهم میسازد. آنچه نقطۀ اتصالی میان دیدگاه

ست. در دیدگاه هر دو اندیشمند، بدن به منزلۀ به مثابه تولیداتی زبانی سوبژکتیویتهو  خود، بدن

ست که گردد، بیش از هر چیز یک متن زبانیها و عالئم بیماري بر آن حک میسمپتوم لوحی که

قرار گیرد. همچنین درکار هر دو اندیشمند، نوعی عالقه ضمنی به مطالعۀ  خوانشتواند مورد می

ارگانیک، بلکه یک امر از پیش دادة شناختی بدن مستتر است که به موجب آن بدن نه یک جامعه

هاي عامه و تخصصی، فرّآوري و هاي اجتماعی، فرهنگی و دانشست که توسط گفتماناينظم نشانه

ست. در این راستا پرسش ها نیز قابل کُدگشاییکُدگذاري شده و از طریق مواجهه با همین گفتمان

هاي خود بندي فوکو از تکنیکو صورت امر نمادین اصلی پژوهش حاضر آن است که مفهوم لکانی

)، چگونه ادراك بیماري و نحوة برساخته شدن آن در نزد سوژه را هرمنوتیک سوژهخاص  (به طور

  دهد؟ توضیح می

  

  فوکو و لکان؛ شناسایی چند نقطۀ تقاطع

ست که چه وجوه اشتراکی در کار فوکو و لکان وجود دارد که در اینجا طرح این پرسش ضروري

ان پیرامون مفهوم ادراك بیماري ارائه نمود؟ اولین با اتکاء به آن بتوان خوانشی تقاطعی از کار ایش

جو نمود که خود به ومورد نظر ایشان جست شناختیمبانی مشترك هستینقطۀ تقاطع را باید در 

شناسی در محدودة یک خاستگاه پارادایمی مشترك مربوط است. هر دو متفکر از حیث مبانی هستی

شود. موقعیت پساساختارگراي هر دو نامیده می 1یچرخش زبانگیرند که اصطالحا چیزي قرار می

هیچ واقعیتی خارج از زبان ملزم نموده که بنا به آن  شناسی زبانیهستیها را به یک متفکر، آن

ست. از نظر . این مسأله به طور خاص در نظریۀ سوبژکتیویتۀ هر دو متفکر قابل ردیابیوجود ندارد

ها (به مثابه نمایندة هاي گفتمانی؛ به عبارتی این گفتمانفوکو: سوژه چیزي نیست جز ابژة نظم

 
1 Language Turn  
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کنند. لکان نیز در نظریۀ سوژة خود، سوژه را محصول ساحت زبان) هستند که سوژه را خلق می

ست، ادراك او داند. بنابراین اگر هستیِ سوژه زبانیهاي زبانی) مینمادین (به مثابه جعبه افزار دال

  یماري) نیز، ماهیتی زبانی دارد. (در اینجا ادراك وي از ب

را در نزد ایشان از  1سمپتومپرداز، مفهوم از سوي دیگر وجوه بالینی قدرتمند در کار هر دو نظریه

طور مکرر مفهوم که بهسازد. لکان در مقام یک روانکاو، عالوه بر آناي برخوردار میاهمیت ویژه

به کار  3و نوروتیک 2بندي اختالالت سایکوتیکبقهبالینی سمپتوم را به مثابه مفهومی شاخص در ط

بندي خود بخشد؛ چیزي که آلتوسر را در صورتتحلیلی عمیقی نیز بدان می -گیرد، سویۀ نظريمی

هد. روشی تحلیلی که طیفی از دتحت تأثیر قرار می خوانش سمپتوماتیکاز روش موسوم به 

کند. فوکو نیز در آثاري همچون فوکو را متأثر می متفکران ساختارگرا و پساساختارگرا از جمله خود

گیرد و در طور صریح و مستقیم سمپتوم را به مثابه مفهومی بالینی به کار می، بهتولد پزشکی بالینی

تري از آن را همواره مد نظر داشته است. در تر و نمادینبندي نظريسایر کارهاي خود نیز صورت

هایی چون جنون، وماتیک را در نزد فوکو و در مطالعۀ پدیدهواقع ردي اساسی از خوانش سمپت

  توان یافت.   زندان، سکسوالیته و.. می

توان در تأثیرپذیري هر دو متفکر از هرمنوتیک هایدگري و در نظر نقطۀ تقاطع سوم را می

نزد  در آپاراتوس فکري خود در نظر گرفت. این تأثیرپذیري از هرمنوتیک در 4تفسیرداشتن مفهوم 

اي که دریفوس به بسیار مشهودتر است؛ مسأله خاستگاه هرمنوتیک خودفوکو و بویژه در کتاب 

نشان  فوکو، فراسوي ساختارگرایی و هرمنوتیکعنوان شارح برجستۀ هایدگر و فوکو، آن را در کتاب 

ست؛ چرا تري، مشهود اتر و مبهمدهد. این تأثیرپذیري در لکان نیز اگرچه به شکل غیرمستقیممی

بوده است (بویژه در مباحث خود پیرامون  زبانهاي هایدگر پیرامون که وي عمیقا تحت تأثیر دیدگاه

در نزد فوکو و  سوژة مفسرانتقال و تفسیر روانکاوانۀ ناخودآگاه). آنچه در نوشتار حاضر تحت عنوان 

  ۀ تقاطع، ارجاع یابد. تواند به همین نقطبندي خواهد شد، میدر نزد لکان صورت توانش تفسیري

  

  فوکو: هرمنوتیک خود و فرهنگی شدن بدن

میکروفیزیک توان چیزي دانست که عموما یکی از مسائل بنیادي فوکو در علوم اجتماعی را می

اي که هدف آن شناسایی قدرت در خُردترین روابط اجتماعی و مطالعۀ شود؛ پروژهنامیده می 5قدرت

 
1 Symptom  
2 Psychotic   
3 Neurotic  
4 Interpretation  
5 Micro-Physics of Power  
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هاي تولید حقیقت است. فوکو اساسا بین دو ۀ عمومی دانش و رژیمها، عرصنسبت آن با گفتمان

. منظور 2هاي خود(سلطه) و تکنیک 1هاي استیالشود: تکنیکشکل تکنولوژي قدرت تمایز قائل می

هایی از اعمال قدرت و نظارت بر سوژه است که از طرف عاملی شیوه«هاي استیال فوکو از تکنیک

). هدف 57: 1395(فوکو، » گرددگفتمانی، بر بدن و روح او اعمال میبیرونی و از مجراي یک نظم 

تواند تحت هاي استیال تبدیل فرد به یک سوژة منقاد، بهنجار و مراقبت شده است که میتکنیک

هاي قدرت اي دیگر از تکنیکهاي گفتمانی قرار گیرد. فوکو در آثار متأخر خود دستهسلطۀ منظومه

سازي و نرمالیزه کردن خود، بر روي خویش سوژه شخصا و با هدف نمادینکند که را معرفی می

هاي خود شکلی پیچیده از نامد. از نظر وي تکنیکمی» هاي خودتکنیک«ها را کند و آناعمال می

دهد شماري از عملیات را شخصا روي بدن و روح به فرد امکان می«باشد که تکنولوژي قدرت می

 ي که خودش را دگرگون نموده و در راستاي هماهنگی با یک نظم گفتمانیطورخود انجام دهد به

  ).48: 2005(فوکو، » تغییر دهد

هاي استیال آن است که در اینجا سوژه و ابژة اعمال هاي خود با تکنیکتفاوت اصلی تکنولوژي

  بندي هاي استیال در نسبت خود با دیگري صورت. اگر تکنیکخود فردنظارت یکی هستند: 

جا این خود سوژه گردند. در ایندهی می، سامانخودهاي خود در نسبت خود با شوند، تکنیکمی

هاي نظارت بر بدن و ذهن خود، خویشتن را به است که از طریق خود ـ مراقبتی و اعمال مکانیسم

 کند.هاي پیش ساختۀ امنیت و نظم گفتمانی دعوت مینواحی ایمن و بلوك

هاي خود را تا یونان و روم باستان شناسایی نموده و تحول سی عقبۀ تکنیکفوکو در یک تبارشنا

آن تا اعمال نمایشی توبه و تعذیب بدن در مأل عام و در مسیحیت اولیه، و سپس تکامل آن را به 

). وي 387-400: 1396کند (ن.ك: فوکو، شکل اعتراف کالمی در مسیحیت متأخر پیگیري می

  بندي صورت 3»هرمنوتیک خود«هاي خود را در مفهوم ن شکل تکنیکتریترین و مدرنپیچیده

یا  اعتراف زبانیگیري مفهوم کند. از نظر وي با ورود به عصر مسیحیت متأخر و شکلمی

exagoreusisشود که تا دورة مدرن تداوم و تکامل اي میهاي خود وارد مرحلۀ تازه، تکنولوژي

) 4(چیزي که پیش از این متداول نبودبه زبان آوريِ از طریق فرد  exagoreusisیافته است: در 

 
1 Technics of Hegemony   
2 Technics of the Self  
3 Hermeneutic of the Self  

ریزي جریان افکار و به مثابه مکانیسمی براي برون به زبان آوريتا پیش از مسیحیت متأخر (قرن چهارم به بعد)،   4

عنوي)، مظرح نبوده است. اما از این زمان به بعد مؤمن مسیحی مکلف هاي خود در نزد یک دیگري (مثال پدر ماندیشه

گذرد را به صورت زبانی افشا و اعتراف کند. در نتیجۀ این زبانی شدن، خود و لذا جریان است که هرآنچه در ذهن وي می

آن در معرض تأویل و  بایست براي سنجش بهنجار بودگیِگردد که میمند تبدیل میپیوسته و پنهان افکار به متنی الیه

  ).  398-404: 1396تفسیري مداوم قرار گیرد (ن.ك: فوکو، 
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خویشتن را  خودگذرد، در پیشگاه کشیش یا دیگريِ ناظر، آنچه در خفایاي ذهن و زوایاي بدن او می

  ).  118: 1395بایست رمزگشایی شود (فوکو، تبدیل به امري زبانی و قابل تفسیر کرده که می

هاي خود، ملهم و متأثر از ان شکل مدرن و تکامل یافتۀ تکنیکهرمنوتیک سوژه (خود) به عنو

exagoreusis  ،اي حاکم است که اصل ). در اینجا نیز همان رویه122: 1395است (ن.ك: فوکو

هرمنوتیک خود عبارت «سازد. از منظر فوکو را بر می exagoreusisبنیادي و حاکم بر تکنیک 

هاي آشکار و مکتوم آن به یک متن گشودة قابل تأویل، از است از بدل کردن خود در تمام سویه

در هرمنوتیک . )503: 2005(فوکو، » طریق فرّآوري زبانی آن در پیشگاه فرهنگ، دانش، قانون و..

ست. در هایی زبانی، اصل بنیادي و اساسیو لذا فرّآوري خود در قالب گزاره به زبان آوريسوژه نیز، 

  به وقوع  دیگريهاي زبانی، در پیشگاه یک لید و فرّاوري خود در نرمبندي، تواینجا نیز مفصل

اي با تکنیک هایی بنیادي و ریشهپیوندد. اما هرمنوتیک سوژه همچنین داراي تفاوتمی

exagoreusis نویسد: سازد. فوکو میتر بر میبوده که آن را به مثابه کرداري متمایز و پیچیده

فرهنگ توان ذیل عنوان ست که شاکلۀ علوم انسانی و تمام آنچه میهرمنوتیک سوژه همان چیزي«

  ها میلی عظیم به هایی که در آندهد. یعنی کلّ فرآوردهبندي نمود را شکل میدسته مدرن

  بندي زبانیِ خود و در معرض تفسیر قرار دادن آن در پیشگاه اخالق و قانون، به چشم صورت

ریزي و اکتشاف خود در هرمنوتیک سوژه، نه بر پایۀ نابراین برونب. )515: 2005(فوکو، » خوردمی

اجباري بیرونی یا تکلیفی دینی، بلکه بر مبناي قسمی میل درونی به فرهنگی بودن (همسویی با 

هاي مسیحی خود که یابد. از سویی دیگر، بر خالف تکنیکساحت نمادین) در سوژة مدرن تحقق می

یابی به قسمی سعادت متافیزیکی تأکید دارد، هرمنوتیک براي دستبر بهنجارسازي اخالقی سوژه 

اي فرهنگی (نمادین) متمرکز کرده است که خود به مثابه یک تکنیک کار خود را بر فرّآوري سوژه

سراسر بدن، روح و روان خود را با کدهاي زبانی (در ساحت کلی آن: دانش، فرهنگ و..) کُد نویسی، 

مرتبط  دیگريکند. تفاوت بنیادي دیگر در هرمنوتیک سوژه، به مفهوم یگذاري و تفسیر منشانه

، دیگري عبارت است از یک سوژه ناظر بیرونی همچون exagoreusisاست. در تکنیک مسیحی 

را بر اساس یک نظم گفتمانی (زبانیِ) اخالقی به عهده دارد. اما در  خودپدر معنوي که کار تفسیر 

الزاما یک سوژه شخصی، که عبارت است از ساحت کلی دانش، فرهنگ،  هرمنوتیک سوژه، دیگري نه

هاي زبانی نامید. در اینجا فرد از طریق توان حوزة فرآوردهطور کلی آن چیزي که میاخالق و به

مواجهه دادن و متقاطع کردن خود با ساحت کلی زبان، به تأویل و تفسیر خود و نظم نشانگانی 

فرد از د تا به ارزیابی جامعی از خود، بدن و جریان افکارش دست یابد. پردازمحیط شده بر آن می

طریق تفکر درونی (تفکر با خود از مجراي زبان) پیرامون محتویات مکتوم ذهن و یا آنچه بر و یا در 

ها را ها) و یا واگویی آن براي یک دیگري، این رویهبدن وي گذشته است (با همه عالئم و سمپتوم

ها، امکان تأویل پذیري کند. زبانی شدن این رویهاموري زبانی ـ متنی و لذا قابل تفسیر میتبدیل به  
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ها را توسط فرد و یا دیگري فراهم ساخته و بدین ترتیب زمینۀ و در معرض تفسیر قرار گرفتن آن

ت شود. همین موقعیشناختی پیرامون بدن فرد تولید میداوري و قضاوت به مثابه یک امکان هستی

قضاوت است که هم باعث به نظارت درآمدن بدن و مسائل آن توسط خود و دیگري شده و هم 

اي مربوط به بدن فراهم تنی را نیز به مثابه مسالههاي مختلف از عالئم روانگیري اداركزمینۀ شکل

  سازد. می

  

  داللتی فوکویی بر ادراك بیماري: متن بدن در معرض هرمنوتیک خود 

تواند نحوة ادراك بیماري هرمنوتیک سوژه فوکو که در بخش پیشین تشریح گردید، چگونه میاما نظریۀ 

گیري هایی مفهومی بر طریقۀ شکلتوسط سوژه را به عنوان یک مکانیسم شناختی توضیح داده و داللت

  ست که در این بخش قرار است بدان پرداخته شود.  ادراك امر مرضی فراهم سازد؟ این پرسشی

بایست با کردارهایی فنّی به هرمنوتیک سوژه به مثابه یک تکنیک، عموما مادة خامی که میدر 

اي بدل گردد، محتویات ذهن است. در واقع بنا به دیدگاه فوکو: محصول نهایی فرّآوري شده

(ن.ك: فوکو،  هاستاندیشهو  افکارسازي جریان هرمنوتیک سوژه در اصل تکنیک سنجش و نمادینه

اي سوبژکتیو دارد. اما این مسأله مانع از آن رسد که عموما سویهو از این حیث بنظر می، )2008

بایست توسط بیمار و از شود که بتوان هرمنوتیک خود را در مورد بدن به مثابه عینیتّی که مینمی

کار گرفت. این عدم امتناع نظري در مجراي نظم گفتمانی پزشکی مورد تأویل قرار گیرد، به

گونه که تشریح شد سو، همانتواند مورد توجه باشد: از یکارگیري این تکنیک، از دو جهت میبک

ها و مفاصل، در نهایت ها، استخوانمثابه مونتاژي از اندامشناسی مد نظر فوکو، بدن بهوفق هستی

ژه محاط هایی نمادین که بر هستی اجتماعی سوست؛ چرا که سراسر بدن با دالیک فرآوردة زبانی

طور کلی ها و بهبندي شده است. از سوي دیگر، جریان افکار و اندیشهاند، کُدگذاري و مفصلگردیده

انگاري گذرد، چیزي سواي از جسمانیت بدن نبوده و این دوگانهآنچه در ساحت ذهن و روان می

شناسی امتداد همان سنت کالسیک و دکارتیِ نظریۀ سوژه است که هستی روح/ بدن

اي استعاري در کار است که وارهجا طرح. از سویی دیگر در این1کندپساساختارگرایانه آن را نفی می

هرمنوتیک خود را بیشتر از حیث مکانیسم و رویۀ کرداري آن به مثابه یک تکنیک مطمح نظر دارد؛ 

وي خود سوژه هاي حک شده بر هر نقطه از بدن از سیعنی فرآیند تفسیر و تأویل نشانگان و سمپتوم

 
ایدة دوگانه انگاري روح/ بدن که در نظریۀ سوژة دکارتی طرح گردیده و در سراسر تاریخ پسادکارتی تفکر تا دورة   1

ط پساساختاگرایان فرانسوي پساساختارگرایی به عنوان ایدة بنیادي تفکر مدرن غربی در نظر گرفته شده است، توس

هایی که بنیان اندیشۀ غربی بر آنان استوار است همچون شود. از منظر پساساختارگرایی، تمام دو قطبیبرانداخته می

مراتبی بودن و هژمونی یک قطب بر دیگري، واسازي گشته و با واکاوي امتزاج میان بایست به دلیل سلسلهروح/ بدن، می

  ). 218- 220: 1392هایی جدا از یکدیگر قلمداد شوند  (ن.ك: سیدمن، توانند هویتد که این دو نمیها نشان داده شوآن
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هاي هاي بیرونی و خواه ساختار درونی روان، چه بیماريو از مجراي یک نظم گفتمانی (خواه اندام

 جسمی و چه اختالالت روانی).  

تواند به از نظر فوکو هرمنوتیک سوژه یک مفهوم سلبی، منفی و ناتوان کننده نیست، بلکه می

تواند به تولید . این تکنیک می1فتی داشته باشدمثابه یک روشِ شناختی براي سوژه کارکردي معر

هاي سازي رویهبینجامد که توانایی ادراك و تأویل بدن و روان خود از طریق زبانی سوژة مفسریک 

بندي گفتمانی را بدست آورد. ار این رو هرمنوتیک خود چه در ها از درون یک صورتناآشکار آن

تواند با مفهوم ادراك بیماري پیوندهاي زة مفهومی، میمقام یک تکنیک و چه در جایگاه یک سا

توان گفت ادراك بیماري چیزي نیست جز شکلی از اعمال نظري عمیقی برقرار کند. از این منظر می

هاي بیماري توسط هرمنوتیک سوژه بر ساحت کلی بدن که با تأویل و تفسیر عالئم و سمپتوم

جا سوژه، بدن خویش را به یک آزمایشگاه تجربی بدل این عبارتی درشخص بیمار سر و کار دارد. به

گیرند. در اینجا هاي مرضی از طریق کردارهاي زبانی مورد تحلیل قرار میسازد که در آن سمپتوممی

اند، توسط هایی بر آن حک شدههاي مرضی چونان دالکه سمپتوم صفحۀ نوشتاريبدن به مثابه یک 

  گردد. ذاري، کُد نویسی، رمزگشایی و بازنویسی میگهاي شناختی نشانهاین رویه

گیرد؟ از منظر فوکویی اساسا هر شکلی از اما این شناخت و تأویل از چه مجرایی صورت می

معرفت نه امري بیرونی، «شود. از این دیدگاه حصول معرفت در یک بستر گفتمانی محقق می

ست که اي زبانی، نسبی و موضعیلکه فرآوردهبایست کشف و شناسایی گردد، باُبژکتیو و عام که می

هاي ). لذا بدون رویه120-121: 1387، 2(دریفوس و رابینو» شودمی تولیددر یک منظر گفتمانی 

هاي گفتمانی هستند که بنديگفتمانی، تولید شناخت امري نامحتمل خواهد بود؛ چرا که این صورت

  کند) را فراهم دهی میگفتمان سامان امکان حصول معرفت از یک منظر خاص (منظري که

هاي مرضی که قرار است با اعمال هرمنوتیک خود جا نیز معرفت نسبت به سمپتومسازند. در اینمی

ست. این مجراي گفتمانی چیزي بر ساحت کلی بدن تولید گردد، وابسته یه یک مجراي گفتمانی

ها، بانی متصل به آن (آموزشهاي زنیست جز دانش پزشکی عمومی و تخصصی و همۀ آرایش

طور که نشان داده هاي بهداشتی و مراقبت، چک و بازرسی پیوستۀ بدن و روان و..). همانفرهنگ

شد بدن بواسطۀ قرارگیري در ساحت نمادین، پیشاپیش توسط گفتمان پزشکی به مثابه یکی از 

ن پزشکی مجموعۀ وسیعی هاي گفتمانی موجود، چونان متنی کُدگذاري شده است. گفتماپیکربندي

ها را براي سالمتی و بیماري، گردآوري، تنظیم  و هاي تأویلی متناسب با آناز نشانگان رمزي و گزاره

کند که سرطان و یا شیزوفرنی به مثابه اموري دهی کرده است. این گفتمان مشخص میسامان

 
هاي اعمال آن نه امري منفی و بازدارنده که بالعکس، مولّد و توانمندساز طور کلی از منظر فوکو قدرت و تکنیکبه  1

     ).312: 1387یفوس و رابینو، است. قدرت نه امري سلبی بلکه ایجابی و آفرینشگر است (ن.ك: در
2 Drifous & Robinow 
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  واهند بود و یا بالعکس هاي نشانگانی در جسم یا روان قایل تشخیص خمرضی از طریق چه نظم

هاي مختل کننده را در متن بدن، به مثابه بروز این اي از سمپتومتوان ظهور دستهکه چگونه میاین

  ها تفسیر نمود. بیماري

  اي از عالئم ناهنجار، از این منظر، ادراك بیماري به مثابه تولید شناخت نسبت به دسته

بدن و عالئم ست: ها میان سه واحد اصلیاز رفت و برگشت دهی و تأویل آن، مستلزم فرآینديسامان

یابی به این تأویل، و منزلۀ تکنیک دستبه هرمنوتیک خودمثابه متنی که باید رمزگشایی شود، به آن

بایست متنِ بدن از طریق متقاطع شدن با آن تفسیر به مثابه یک اَبر متن که می گفتمان پزشکی

هاي مرضی، سوژه از طریق چنین فرآیندي که خود ممکن است تومگردد. هنگام مواجهه با سمپ

نسبت به جزئیات آن وقوف کامل نداشته باشد، به ادراکی از بیماري، چیستی آن و چگونگی مواجهه 

یابد. در گام اول با تشخیص اولین نشانگان ناهنجار و یا نامتعارف در بدن، روان و یا با آن دست می

  دهد که دن خود را با گفتمان پزشکی متقاطع نموده و تشخیص میها، سوژه بعملکرد آن

هاي پزشکی هایی نامتعارف در متن بدن آشکار شده است. سپس سوژه با تقویت دانستهسمپتوم

تري در برابر گفتمان خود از طریق خواندن، شنیدن، پرسیدن و.. نشانگان نامتعارف را به طور جدي

ه مرضی آن آشکار گردد. در این مراحل، سوژه به منظور مطابقت کشد تا وجوپزشکی به پرسش می

دادن متن بدن با اَبر متن گفتمان پزشکی، هرمنوتیک خود را به مثابه یک تکنیک تفسیري بکار 

، به واگویی جزء به جزء و تفصیلیِ نوشتار بدن در برابر گفتمان سوژة مفسرگرفته است. بدین ترتیب 

گر به ی اعتراف در برابر امر نمادین)، تا آنچه را که منحرف، مرضی و  اختاللپردازد (وجهپزشکی می

رسد را شناسایی کرده و براي رفع آن اقدام نماید. مکانیسم این شکل از شناخت تفسیري نظر می

شود. وفق ایدة خوانده می 1بینامتنیتاي شباهت دارد که در نقد ادبیِ پساساختارگرا، بسیار به رویه

واسطۀ قرار گرفتن در زنجیزة متنی کالن (کل هامتنیت: هیچ متنی قائم به ذات نبوده بلکه تنها ببین

دست دادن تفسیري از یک یابد. از این رو بهساحت فرهنگ موجود) است که موجودیت و معنا می

ك: کالر، پذیر خواهد بود (ن.متن تنها از طریق متقاطع کردن آن با این زنجیرة متنی کالن، امکان

مثابه ابر متنِ دربرگیرندة ). در اینجا نیز متن بدن از طریق مواجهه با گفتمان پزشکی به49: 1396

  خود، تأویل و تفسیر خواهد شد. مواجهه یا تقاطعی که بواسطۀ تکنیک هرمنوتیک سوژه انجام 

  گیرد تا نشانگان انحرافی و بیمارگون شناسایی و اصالح گردد. می

  

 
1 Intertextuality 
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  گانه هاي سهوشت بدن در ساحتلکان: سرن

اي شناختی را ارائه هایی بر ادراك امر مرضی به مثابه پروسهنظریۀ دیگري که بناست داللت

نماید، روانکاوي لکانی و ساحات سه گانۀ مورد نظر اوست. روانکاوي لکانی دربرگیرندة قسمی نظریۀ 

ست که در امتداد روانکاوي رکوب اسوژه، سوبژکتیویته و میل، و با تأکید بر فرضیۀ بنیادي س

اي فروید به شکلی گیرد، البته با این تفاوت اساسی که: در لکان تمامی مفاهیم پایهفرویدي قرار می

  ). 83: 1398گردد (ن.ك: لکان، بازپیکربندي می زبانی -نمادین

از هم متمایز را  3و واقعی 2، نمادین1لکان در تحلیل خود از سیر تکوین سوژه، سه ساحت خیالی

). از نظر وي مرحلۀ خیالی مقارن با دورة نوزادي و مرحلۀ ابتدایی حیات 15: 4،1397کند (فینکمی

انسان است: در این مرحله کودك بدن خود را در امتداد بدن مادر و چسبیده به آن دانسته و هنوز 

خیالی تصوري از دیگريِ متمایز ندارد. کودك در مرحلۀ  -تصوري از مادر به عنوان یک بدن

  اي پیوسته و انضمامی به بدن مادر در نظر موجودیت متمایز خود نداشته و بدن خود را قطعه

و معموال در بازة  5اي). در پایان مرحلۀ خیالی، مرحلۀ آینه48-46: 1396گیرد (ن.ك: هومر، می

شناختیِ کودك، هم هستیپیوندد. از نظر لکان در اینجاست که توماهگی، به وقوع می 18تا  6زمانی 

گردد: در این مرحله کودك به موجب خیره شدن در آینه (یا هر آنچه خاصیتی به مرور مرتفع می

انعکاسی داشته باشد همچون چشم مادر) براي اولین بار به ادراکی از خویش به منزلۀ موجودي 

ها، شیدن بر جوارح و اندامکیابد. کودك با مشاهدة تصویر خود در آینه و نیز دستمتمایز دست می

که  بدن قطعه قطعهپارچه دست یافته و از توهم اي از بدن خویش به منزلۀ یک کلّ یکبه انگاره

). هرچند از 20-21: 1398گردد (ن.ك: لکان، است، رها می محصول دورة نخستین مرحله خیالی

اي، صرفا توهمی مرحلۀ آینهپارچه در تصور کودك از حصول سوبژکتیویته و هویت یک«نظر لکان 

توان نتیجه گرفت که مهمترین رابطه ). بر اساس آنچه گفته شد می91: 2013(لکان، » بیش نیست

(خودآگاهی) و نیز حصول معرفت آگاهانه نسبت  6است. اگو بدناي، رابطه با کودك در مرحلۀ آینه

جا، اُبژکتیو است؛ چرا که در این گیرد. اما این یک خودآگاهیاي قوام میبه بدن، در مرحلۀ آینه

یابد. سوبژکتیویته و توانایی سوژگی، تنها در ، آگاهی میابژه یا  چیزکودك از بدن خود چونان یک 

شود. اما در هر صورت، مرحله خیالی شادترین و رهاترین دورة ساحت نمادین است که محقق می

 
1 Imaginary Order  
2 Symbolic Order 
3 Real Order  
4 Fink 
5 The Mirror Stage  
6 Ego 
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که به نسبت او با مادر  1بیگانه شدگی -يجداسازتکوین وجود است؛ چرا که کودك هنوز با تروماي 

آور است؛ چرا که اي براستی وجدمرحلۀ آینه«نویسد: شود، مواجه نشده است. لکان میمربوط می

پارچه باز اي شکوهمند در آینه شناخته و خویشتن را چونان کلیتّی یککودك تازه خود را در تجربه

  ).  49: 1396(لکان، » رده استیابد.. او هنوز تروماي بزرگ را تجربه نکمی

شود. در این مرحله است که کودك با مرحلۀ نمادین با آموزش و بکارگیري زبان آغاز می

گردد: براي بدل شدن فرد به یادگیري زبان، براي جامعه پذیري و ورود به عرصۀ اجتماع مهیا می

ه موقعیت انتزاعی و موهوم بعامل سوم واسطۀ ورود یک اي هنجارمند و اجتماعی، کودك بهسوژه

گزینی مادر خارج شده و با اصالح فرآیند اُبژه -خود، ناگزیر است که از جهان دو نفرة ممزوجِ کودك

) به سوي یک دیگريِ متعارف منحرف نماید. لکان این دیگريِ کوچکخود، جهت میل را از مادر (

راي شناخت عامل سوم در اندیشۀ لکان ). ب154: 1977نامد (ن.ك: لکان، می 2نام پدرعامل سوم را 

بندي فروید از عقدة ادیپ مربوط هاي فرویدي آن توجه نمود، این مسأله به صورتباید به ریشه

است. از نظر فروید آنچه کودك را از میل ورزیدن به مادر واداشته و در نتیجه به انحالل عقدة ادیپ 

د، هراس از اختگی توسط پدر است. لکان روح این شوگزینی بهنجار او منتهی میو در نهایت اُبژه

  نماید. بندي میزبانی، بازپیکر - ایده را گرفته اما آن را به شکلی نمادین

گونه که نزد اما نام پدر چیست؟ به تعبیر لکان نام پدر، نه یک ابژة بیرونی (مثال شخص پدر، آن

ولین و مهمترین نمایندة زبان دانست. لکان توان آن را ابوده و می 3دالفروید بوده است)، بلکه یک 

برد؛ چرا که نام پدر اولین دال زبانی و مؤسس ساحت نمادین نیز نام می دال نخستیناز آن به مثابه 

هاي متکثري چون شخص پدر، ریش تواند مدلولنام پدر به مثابه یک دال می«است. از نظر لکان 

تواند به هر مرجع . داشته باشد. در واقع نام پدر میسفید، حاکم، قانون، اخالق، هنجار، دین و.

). با مداخلۀ 123-125: 1397(فینک، » حقیقی و یا حقوقی صادر کنندة اقتدار، اشاره داشته باشد

(حد غایی لذّت) که در واقع معطوف به میل به مادر  4نام پدر، فرد با دست شستن از ژوئیسانس

بایست که می» تروماي وجودي بزرگ«جاست که آن د. در اینگرداي بهنجار بدل میبوده، به سوژه

دهد. سراسر زندگی را تحت الشعاع قرار داده و تحقق غایی میل را به تعویقی ابدي بیندازد، رخ می

کودك از مادر را در پی دارد  جداسازيسو مادر، از یک -نام پدر با وارد شدن به جهان دوتایی کودك

ودك را در نتیجۀ وارد شدن به جهانی که نسبت به اقتضائات تحمیلی آن بر ک بیگانگیو از دیگر سو 

 
1 Separation – Alienation   
2 Name Of The Father 
3 Signifier  
4 Jouissance 
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(یک  1سازدمیل، بیگانه است. از نظر لکان، زبان اگرچه بواسطۀ ربودن ژوئیسانس، فرد را بیگانه می

گاه به شود میل دیگر هیچکند که سبب میورزي او ایجاد مییا شکاف ابدي در ساحت میل 2فقدان

یابی به اي به ابژة دیگر و با هدف واهی دستي غایی خود دست نیافته بلکه تنها از ابژهتحقق و ارضا

یابی فرد به تواناییِ سوژگی و کسب ابژة مفقوده، سر بخورد)، اما همین زبان است که عامل دست

  سوبژکتیویته است؛ چیزي که قدرت کنشگري، تغییر، تولید و فهم هستی را براي او به ارمغان 

توان گفت مهمترین رابطه در مرحله نمادین، رابطۀ سوژه با زبان است و بدن ترتیب میآورد. بدینمی

ست؛ چرا که توسط زبان تعریف، کدنویسی، رمزگذاري در این مرحله و از این پس یک فرآوردة زبانی

ه است که شود. همچنین واقعیت در حدود کلی آن (رئالیته) از نظر لکان در این مرحلو ابداع می

  طور کلی از منظر لکان ماهیتی زبانی دارد. شود؛ چرا که واقعیت بهبراي سوژه ساخته و فرّآوري می

  سومین ساحت مور نظر لکان، امر واقعی است. باید توجه داشت امر واقعی از نظر لکان به 

پدیدة زبانی و لذا از  ها یا نمودهاي واقعی پیرامون اشاره ندارد؛ چرا که واقعیت از نظر لکان یکفاکت

امر واقعی به حدودي از وجود سوژه اشاره دارد که «نویسد: متعلقات ساحت نمادین است. لکان می

به عنوان نمایندة [ها دالست که در مرحلۀ نمادین، زبانی نشده است.. در واقع امر واقعی همان جایی

ترین گیري امر واقعی به عنوان غامض). اما نحوة شکل115: 1399(لکان، » افتنداز کار می ]زبان

شود. هنگامی که نام پدر به بخش تفکر لکان، به مواجهۀ میان دو ساحت خیالی و نمادین مربوط می

گونه نیست که بتواند کند، اینعنوان مؤسس ساحت نمادین، اقتدار خود را بر ساحت خیالی وارد می

هایی مادین شدگی، فرآیندي آرام نبوده بلکه با تنشآن را به تمامی تسخیر نماید. در واقع فرآیند ن

شدگی گونه که لکان معتقد است: فرد هنگام ورود به ساحت نمادین، در برابر نمادینهمراه است. آن

یا  3پوشی از ژوئیسانس بوده و تروماکند؛ چرا که ورود به ساحت نمادین به مثابه چشممقاومت می

منزلۀ عامل مولّد رنج همراه سوژه خواهد ماند پی دارد که همواره به اي عمیق براي فرد درضربهروان

طور کامل هگاه بنمادین شدن هیچ«). اما در نتیجۀ مقاومت فرد 113-116: 1396(ن.ك: هومر، 

-اي از وجود فرد که از مرحلۀ خیالی گذرانیده شده، تن به نمادین شدگی نمیمحقق نشده و تکّه

شدگی گریخته و خاطرة وحدانیت با مادر را موهوم که از نمادین - یالیخ ماندةباقیدهد. این 

  ). 121: 1977(لکان، » شودنامیده می a4نماید، ابژة کوچک می یادآوري

 
ست (با همۀ مصادیق آن همچون فرهنگ، دانش، که برسازندة امر نمادین لکانی زبان در ساحت کلی و عمومی آن  1

  قانون، اخالق، هنجارها و..). 
2 Lack  
3 Trauma  
4 Object Petit a 
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اي دارد؛ چرا که با به عنوان معرّف اصلی ساحت واقعی لکانی، در روانکاوي وي نقش ویژه aابژة 

  یا دالِ مادر (به عنوان ابژة غایی میل)، امکان یادآوري مداوم خاطرة همبودگی با تصویر 

کند (لکان در جبر منحصر به فرد خود، فانتزي را به صورت پردازي را براي سوژه فراهم میفانتزي

ست که توأمان هم همان امکانی 2فانتزي). 1کندتعریف می aرابطۀ سوژة بیگانه یا شکافته با ابژة 

کند؛ بدین رد، و هم خاطرة تروماي ابدي را مکررا احیاء میورزي سوژه را در پی داگسترش میل

بخشد اما تلویحا صورت که با ارجاع مداوم سوژه از یک ابژة میل به ابژة دیگر، بازي میل را توسعه می

توان نتیجه یابی به ابژة مفقوده ناممکن است. بنا به آنچه گفته شد، میآورد که دستبه یاد می

  کوچک است.  aابطه در ساحت واقعی، رابطۀ سوژة بیگانه با تروما و ابژة گرفت که مهمترین ر

ندارد: در واقع لکان تمام  وجودگونه که اشاره شد براي لکان هیچ واقعیتّی خارج از زبان، آن

روانکاوي فرویدي را به شکلی نمادین بازپیکربندي نموده است (پدر: نام پدر، عقدة ادیپ: عقدة ادیپ 

). 83-92: 1399، هراس اختگی: اختگی نمادین، قضیب: دال فالوس و..) (ن.ك: اسون، نمادین شده

دهد در طیفی از مطالعات گوناگون همین نمادین بودگی اندیشۀ لکان است که به آن امکان می

شناختی، مطالعات ایدئولوژي، نظریۀ سوژه، مطالعات بدن و بیماري و.. هاي جامعههمچون تحلیل

قرار گیرد. بنابراین اندیشۀ لکان پتانسیل باالیی براي کنده شدن از زمینۀ اصلی خود و  مورد استفاده

  هاي مطالعاتی دارد.   تبدیل شدن به یک ابزار تحلیلی قوي در بسیاري از حوزه

  

  هاي تفسیريِ بدن نمادینداللتی لکانی بر ادراك بیماري: توانش

تواند در هر بار کنده دلیل ماهیت نمادین آن، می همانطور که نشان داده شد روانکاوي لکانی به

کار آید. اما روانکاوي لکانی پیش از شدن از زمینۀ اصلی خود در طیف وسیعی از مطالعات نظري به

اي پیرامون بدن، میل، بیماري و سوبژکتیویته بوده و این موجب هر چیز و در نمایی نزدیک نظریه

پزشکی که معطوف به چگونگیِ ادراك امر مرضی از سوي  شناسیگردد که یک مطالعۀ جامعهمی

بیمار باشد نیز بتواند به خوبی از این نظریه استفاده نماید. اکنون پرسش اصلی این است که 

  تواند داللتی مفهومی بر ادراك امر مرضی فراهم ساخته و مکانیسم روانکاوي لکانی چگونه می

  شود به این پرسش پرداخته شود. ین بخش سعی میگیري این ادراك را توضیح دهد؟ در اشکل

ها اي از دالبدن لکانی با خروج از موقعیت خیالی و قرار گرفتن در ساحت نمادین، با مجموعه

  هایی سیال با یکدیگر قرار داشته و هایی که در سطحی صابونی و نسبتشود. دالکُدنویسی می

دهند)؛ به نحوي که این دگر ارجاعی ه یکدیگر ارجاع میلغزند (بطور پیوسته به سوي یکدیگر میبه

 
  . 60: 1396براي مطالعه بیشتر پیرامون مفهوم فانتزي، کارکرد آن و تعریف فانتزي در جبر لکانی، ر.ك. به: لکان،  1

2 Fantasy  
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گردد. بنابراین بدن لکانی نه بندي غایی و نهایی از بدن میها مانع از تثبیت و تولید یک صورتدال

هاي یک اُبژه بلکه یک مفهوم است. بدن دیگر صرفا نه یک واقعیت اُبژکتیو تشکیل شده از اندام

تواند دستاوردهاي قابل میشدگی نمادینهست. این مفهوم لکانیِ زبانیحسانی، بلکه یک موجودیت 

توجهی براي مطالعات ادراك بیماري به همراه داشته باشد. بدن نمادین شده هر ادراك و شناختی از 

ها نیز کند؛ چرا که این کیفیات، عالئم و سمپتومکیفیات خود (بیماري، سالمت و..) را نیز نمادین می

جایی اند. همچنین از آنبندي و نمادین شدهها، صورتاي از دالره و از پیش توسط گروههخود یکس

  هاي زبانی تعین که سوژه محصول و محصور در ساحت نمادین است تمام ادراکات او را دال

هاي زبانی شناور است، بدن خود و کیفیات بخشند. بنابراین سوژه که در محیطی سیال از جِرممی

صورتی نمادین به ادراك درآورد. اند را باید بهگذاري شدهها نیز توسط امر نمادین نشانهرا که آنآن 

نتیجه آنکه ادراك بیماري به مثابه قسمی رابطۀ شناختی با بدن، نه تنها توسط نیروهایی فرهنگی 

  اي زبانی خواهد بود. گردد، بلکه خود نیز ماهیتا فرآوردهمشروط و متعین می

  هاي فرهنگیِ ادراك بیماري چه بوده و چگونه این ادراك را تعین اما این مشروط کننده

جایی که سوژگی به مثابه یک وضعیت وجودي، آوردة ساحت نمادین است، سوژه بخشند؟ از آنمی

با یک چارچوب نمادین با عالئم بیماري که خود کُدهایی حک شده بر متن بدن هستند مواجه شده 

ست که در کند. این چارچوب نمادین حاوي وجهی نیروي تفسیرکنندگیرا رمزگشایی می هاو آن

 - سامانۀ سوبژکتیویتۀ فرد تعبیه شده و محصول موقعیت و جایابیِ سوژه در ساختارهاي زبانی

نمادین است. این نیروي سوبژکتیوِ تفسیرکنندگی که داللت بر وجه ایجابی و توانمندکنندة امر 

صورت قطعاتی نمادپردازي شده از دانش، فرهنگ و گفتمان پزشکی، ادراك وي از ، بهنمادین دارد

دهد. سوژة نمادین این ها را عمیقا تحت تأثیر قرار میهاي مرضی و نحوة تأویل آنها و سمپتومنشانه

فرهنگی (جایگاه طبقاتی، میزان سرمایۀ فرهنگی،  –نیرو را از موقعیت خود در آرایش اجتماعی 

آورد؛ موقعیتی که میزان پربودگی سوژه از فرهنگ، دانش و گفتمان دست میح تحصیالت و..) بهسط

بخشد. بنابراین هر شکلی از مثابه راهنماي تحلیل و تفسیر نشانگان مرضی را نیز تعین میپزشکی به

مشروط  هاي نمادینکنندهاي از تعیینادراك، تأویل و معنادهی به نشانگان مرضی، توسط دسته

  هاي نمادین جامعه هستند. گردد که خود محصول موقعیت سوژه در ساختارها و سازهمی

  و  هااندازهیا توانش فاعلی چگونه حاصل شده و چگونه تفاوت در  نیروي تفسیرکنندهاما این 

حت تواند در ادراك بیماري تفاوت ایجاد کند؟ بنا بر دیدگاه لکان شرط ورود به ساآن میهاي شدت

نمادین، گذر از مرحلۀ خیالی (رابطۀ وهم آلود بدن با بدن) از طریق اجتماعی شدن فرد است. در 

کند، رابطه بدن با زبان است. زبان اي که سامانۀ سوژه را محاط میساحت نمادین، مهمترین رابطه

ه است. نمادین باشد: پس زبان، سرنوشت سوژ(فرهنگ، اخالق، دین، قانون، هنجار و..) مولّد سوژه می

پذیري از منظر لکانی عبور از دیگريِ کوچک (مادر) براي مجاورت با دیگريِ بزرگ شدن و جامعه
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(زبان) است. فرد از طریق نمادین شدن، قدرت فاعلیت و کنشگري (سوبژکتیویته)، نیروي تحلیل و 

تر مر نمادین عمیقکند. هر چه ادغام سوژه در اتفسیرگري، و توان تغییر موقعیت خود را کسب می

پوشی از بخش بزرگتري از ژوئیسانس خود (میل غایی به مادر صورت گیرد، اگرچه فرد ناچار به چشم

رسی بیشتري به آورد؛ چرا که دستدست مییا حد نهایی لذت) است، اما توانشِ کنشگرانۀ بزرگتري به

شدگی اگر چه حاوي وجهی ادینمنبع توانمندسازي نمادین یعنی زبان (فرهنگ) دارد. بنابراین نم

  اي ایجابی نیز برخودار است که میل است، اما از سویه ابژة غاییِسلبی در از دست دادن وحدانیت با 

یابد. سوژة ناهنجار یا اخراج شده از امر نمادین (مانند صورت تأسیس سامانۀ سوبژکتیویته بروز میبه

ها وسیعی را بیرون از محدودة بازي و اعمال قدرت دالپریشی)، اگرچه رهایی یا روان 1موارد سایکوز

  کند اما سوبژکتیویته و قدرت فاعلیت نمادین خود را نیز از کف داده است.تجربه می

توان بر اساس موقعیت سوژه بنا بر آنچه گفته شد مکانیسم ادراك بیماري از منظر لکانی را می

داد. در واقع باید گفت اگرچه قسمی نمادین نمادین شدگی او توضیح  شدتدر نظم نمادین و 

آن متفاوت است. تفاوت در حد  شدتو  حدودیابد، اما هاي انسانی تحقق میشدگی براي تمام سوژه

فاعلی سوژه را به همراه دارد.  -و شدت این نمادین شدگی به نوبۀ خود تفاوت در توانش تفسیري

تري برخودار باشد (طبقه نگی از موقعیت مطلوبهرچه سوژه در نظم نمادین و در ساختارهاي فره

تري در ساحت کلی اجتماعی باالتر، سرمایه فرهنگی بیشتر، تحصیالت باالتر و..)، به شکل عمیق

فرهنگ جذب و هضم شده و لذا از سامانۀ سوبژکتیویتۀ قدرتمندتري نیز برخوردار خواهد بود. چنین 

و فرهنگ پزشکی، قدرت تفسیري باالتري از عالئم  اي به سبب برخورداري بیشتر از دانشسوژه

جا نظام داناییِ پزشکی و درمان که بواسطۀ حد باالي نمادین مرضی را نیز نشان خواهد داد. در این

کند تا عالئم هاي مرضی به او کمک میشدگی سوژه به وي منتقل شده است، در مواجهه با سمپتوم

ندي، معنادهی و ادراك کند. در نقطه مقابل، سوژة منحرف، بتري شناسایی، دستهرا به شکل دقیق

اي که در نظم نمادین و ساختارهاي اجتماعی و ناهمساز یا اخراج شده از ساحت نمادین، یا سوژه

، سرمایۀ فرهنگی پایین، فرهنگی آن در موقعیت فرودستی قرار دارد (طبقه اجتماعی پایین

ین شدگی کمتري برخوردار بوده و لذا سامانۀ سوبژکتیویتۀ او تحصیالت پایین و.. )،  از میزان نماد

اي به میزان بسیار کمتري از نظام داناییِ پزشکی، درمان ترخواهد بود. چنین سوژهمحدودتر و ضعیف

تفسیري او نیز محدودتر خواهد بود. این سوژه  -هاي فاعلیو مراقبت برخوردار بوده و لذا توانش

بندي، معنادهی و ادراك دقیقی از تواند شناسایی، دستهنشانگان مرضی، نمیاحتماال در مواجهه با 

  بیماري را فراهم سازد. 

  

 
1 Psychosis  
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  یک مواجهه: ادراك بیماري به مثابه کُنشی بینامتنی

طور ست. همانگرایانه هر شکلی از هستی یک هستیِ زبانیشناسی پساساختدر قاموس هستی

هاي اجتماعی را در بنديِ نمادین بوده که واقعیتسرهم که لکان معتقد است کل نظم اجتماعی یک

کند. فوکو نیز هر شکلی از حقیقت و ادراك را نه یک واقعیت ابژکیتو و از یک بستر زبانی ابداع می

هاي صورت گرفته، داند. بنا به استداللهاي گفتمانی میها و رویهپیش موجود، بلکه محصول روال

  ها و نیروهاي فرهنگی ی، بدن یک آوردة نمادین است که توسط دالدر این نشیمنگاه پارادایم

ست بلکه به مثابه بخشی از گذاري و کدنویسی شده است. بدن نه تنها یک آوردة فرهنگینشانه

ها و نیروهاي زبانی محصور و شناور است. هنگامی که بدن و واقعیت نمادین، در میدانی از دال

گیرد، این ادراك توسط نیروهاي متعدد فرهنگی که ساحت ژه قرار مینشانگان آن موضوعِ ادراك سو

شود. از دیدگاه فوکو و لکان، بدن صرفا نه یک دهی میسازند، متعین و سامانکلی امر زبانی را بر می

عینیت جسمانی بلکه فراتر از آن یک نوشتار رمزگذاري شده بواسطۀ ساحت فرهنگیِ محیط بر آن 

ي مرضی از پیش توسط امر نمادین (علم تخصصی پزشکی و مراقبت، دانش عامه و هااست. سمپتوم

اند. بنابراین بدن هایی بدخیم بر متنِ بدن حک شدهنظم فرهنگی) کدگذاري شده و به مانند دال

  توان کیفیات آن را در معرض خوانش و تفسیر قرار داد.شود که میاي میتبدیل به نوشته

تأویلی  -اي تحلیلیها را وارد رابطهدر مواجهه با نشانگان مرضی، آن فوکویی، سوژة مفسر

کند: متنِ بدن، هرمنوتیک سوژه و ابرمتنِ گفتمان پزشکی (بهداشت، متشکل از سه واحد اصلی می

جا بواسطۀ اعمال هرمنوتیک خود مراقبت و درمان) به مثابه بخشی از ساحت کلی امر زبانی. در این

نیک، متن بدن در معرض گفتمان پزشکی قرار گرفته و خطوط حک شده بر آن به مثابه یک تک

نیروي تفسیر لکانی نیز در برخورد با نشانگان مرضی، از  سوژة نمادینگردد. تأویل و رمزگشایی می

نمادین شدگی سوژه وابسته است؛ بدین معنا که  حدو  شدتگیرد که توان آن به اي بهره میکننده

ر نظم نمادین (موقعیت طبقاتی، سطح تحصیالت و دانش عمومی، سطح سرمایۀ موقعیت سوژه د

فرهنگی و..)، شدت محاط شدگی او در گفتمان پزشکی و دانش تخصصی را معین کرده و این نیز به 

  کند (چرا که از منظر لکانی نوبۀ خود قدرت نیروي تفسیر کننده و توانش فاعلی او را متعین می

  شدگی وابسته است). الل نمود توان سامانۀ سوبژکتیویته، به شدت نمادینتوان استدمی

هاي فوکویی و لکانی بر ادراك امر مرضی، یک نقطۀ مشترك و جالب توجه مقایسه میان داللت

توان مفهوم دهد که میهاي حاصل از هر دو نظریه نشان میها و استنباطدهد. تحلیلرا نشان می

ثابه یک مکانیسم مشترك در ادراك بیماري توسط سوژه، شناسایی نمود. با را به م بینامتنیت

توان آن را واکندن این مفهوم پساساختارگرایانه از زمینۀ اصلی آن یعنی نقد ادبی و تحلیل متن، می

گونه که از نظریات فوکو و لکان در یک مطالعۀ پساساختارگرا از ادراك بیماري نیز بکار بست. اگر آن

هاي گفتمان پزشکی و دانش آید بدن را بتوان به مثابه متنی در نظر گرفت که در اَبر متنبر می
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تخصصی در بر گرفته شده است، مطابق با مفهوم بینامتنیت هر شکلی از خوانش بدن، مالزم با 

گونه که تحلیل یک متن ادبی ست که آن را محاط کرده است. همانمتقاطع کردن آن با ابر متنی

مند مواجهه دادن آن با متون پیش از خود و ساحت کلی فرهنگ است، خوانش و تفسیر بدن و نیاز

عالئم مرضی حک شده بر آن نیز مستلزم این است که نظم نشانگانی بدن با گفتمان پزشکی و 

طور که قبال نشان دانش تخصصی در برگیرندة آن متقاطع گردد تا شناخت الزم تحقق یابد. همان

ین مکانیسم هم در داللت فوکویی و هم لکانی از ادراك بیماري مستتر است. در هر دو، داده شد، ا

هاي مرضی را در معرض گفتمان پزشکی به سوژه براي شناخت ادراکی از بیماري خود، سمپتوم

بندي درستی از بیماري دست دهد تا به تفسیر و صورتمثابه یک منظومۀ فرهنگیِ پیشینی قرار می

هاي فوکویی و لکانی متفاوت بوده است. ه نحوه و روش این مواجهه دادن در استداللیابد؛ اگرچ

ترتیب در نزد هر دو متفکر ادراك از بدن و بیماري، امري قائم به ذات نخواهد بود؛ بلکه بدین

هاست. در واقع ادراك و معرفت نسبت به ها، و تقاطع متنمحصول برهم کنش نیروها و توان

مند بوده و از مواجهۀ رضی، نه امري استعالیی و از پیش داده شده، بلکه موقعیتهاي مسمپتوم

شود. از این رو ادراك از بیماري و بدن، امري ثثبیت شده و الیتغیر نیروهاي برهم کنشگر، تولید می

سیرها هاي دربرگیرندة آن، تفتواند در تقاطع میان متن بدن با متننیز نخواهد بود؛ بلکه همواره می

  اي به وقوع بپیوندد.  و معانی تازه

  

  گیرينتیجه

توان قسمی مطالعۀ پساساختارگرایانۀ امر مرضی و آنچه در این نوشتار ارائه شد را می

شناسی پزشکیِ کند شکلی از یک جامعهسازوکارهاي توضیح دهندة ادراك آن دانست که تالش می

هاي نظري فوکو و جا سعی شد به کمک برخی ظرفیتبندي نماید. در ایننظري و مفهومی را صورت

  گیري آن ارائه گردد.  هایی مفهومی بر ادراك بیماري و فرآیندهاي شکللکان، داللت

تواند به اما چنین خوانشی از لکان و فوکو و نتایج حاصل از آن چه کارکردهاي نظري و عملی می

عه شناسی پزشکی عموما تحت سیطرة که در ایران جامهمراه داشته باشد؟ با توجه به آن

هاي بنیادي و نظري کامال رویکردهاي کمی و تا حد کمتري کیفی قرار دارد، حلقۀ مفقودة پژوهش

تواند یکی از دستاوردهاي پژوهش حاضر تلقی گردد. عیان بوده و پوشش دادن به این خأل خود می

از بدن، سالمت و بیماري را با تواند مفروضات پیشینی علم پزشکی چنین پژوهشی همچنین می

هایی جدي مواجه ساخته و فهم علم پزشکی از این مقوالت را به میزان قابل توجهی ارتقا چالش

ها و ها، سلولدهد. بنا به مفروضات گفتمان پزشکی در وجه غالب آن، بدن صرفا مونتاژي از اندام

اي فرهنگی، عموما غایب ن به مثابه فرآوردهها بوده و لذا فهمی فرهنگی از بدن یا فهم از بداستخوان
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تواند متخصصان حوزه سالمت را متقاعد سازد که در اي میو مفقود است. نتایج چنین مطالعه

ها و برآوردهاي خود، بدن را در غشايِ فرهنگی محاط شده بر آن مد نظر قرار ها، تشخیصتحلیل

  اي که شناختی توجه نمایند؛ مسالهرفا زیستاي فرهنگی و نه صداده و به آن به مثابه فرآورده

هاي پزشکی را به شکلی بنیادین دگرگون ساخته و از جبرگرایی مکانیکی حاکم بر تواند تحلیلمی

  تر رهنمون گردد. تر و موضعیگرایانه، منعطفهایی نسبیآن به سوي رویه

ادراك امر مرضی، که به موجب در  بینامتنیتاز سوي دیگر ایدة اصلی این نوشتار یعنی سازوکار 

 -هاي اجتماعیهاي بیرونی (گفتمانآن رمزگشایی از متن بدن مستلزم مواجهه دادن آن با ابرمتن

تواند دستاوردهاي قابل توجهی براي مطالعات فرهنگی و گفتمان دانش تخصصی) خواهد بود، می

/ تر نیز به زمینهعات اگرچه پیششناسی پزشکی فراهم سازد. این مطالرفتار بیماري در حوزه جامعه

اند، اما عموما متغیرهاي فرهنگیِ دربرگیرندة بدن براي توضیح کژکارکردهاي آن توجه نشان داده

بدن را به مثابه یک سازة زیست شناختیِ مشروط شده توسط موقعیت فرهنگی آن (جایگاه سوژه در 

  ه بینامتنیت، خود بدن نیز یک متن اند. اما طبق ایداجتماعی) در نظر گرفته - نظام فرهنگی

  گذاري شده است که مانند هر متن دیگري رمزگشایی آن منوط به متقاطع کردن آن با نشانه

  تواند قابلیت تأویل و تفسیر هاي پیرامونی و دربرگیرندة آن خواهد بود. این مساله میمتن

ايِ بیرون از هاي نشانهبا نظام هاي مرضی را به عنوان حروف نگاشته شده بر متن بدن کهسمپتوم

  ها را دگرگون سازد. خود در ارتباطند، به شکل قابل توجهی گسترش داده و ادراك از آن
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 سم در ایرانیفمین

  )العینةقر: مطالعه مورد ۀشناختی فمینیسم ایرانی؛ نمون( بررسی جامعه

  

 خیام عباسی

  

  )01/07/1400تاریخ پذیرش:  ، 01/04/1400(تاریخ دریافت:

  

 چکیده

در  العینةقرهاي مشترك میان اهداف فرض اصلی این پژوهش بر بنیان وجود مؤلفه

عبارتند از  هاي اساسیپرسشچارچوب جنبش بابیه با اهداف فمینیسم غربی استوار است. 

احقاق  دان،هاي برابر میان زنان و مربا هدف ایجاد موقعیت العینةقري هاکه: آیا کنشاین

هاي ن، واجد مؤلفهآناهاي ساختاري علیه کردن تبعیض و تالش براي مرتفعن زناحقوق 

سویی این جنبش با اي از جنبش فمینیسم غربی بوده است یا خیر؟ و در صورت هماولیه

غربی دیده فمینیسم چه عناصر مشترکی در نگرش زنِ معترض ایرانی با  همتاهاي خارجی،

در مقطع  هدفمند ۀنمون انتخاببا روش اسنادي و با  وضوع در پارادایم کیفی،این م شود؟.می

 هم کوتاهی از عهد قاجاریه، و با تمرکز بر جنبش بابیه به عنوان فرامتن مطالعه شده است.

 ۀرهیافت کالن فمینیسم و دیدگاه فوکویی در تبارشناسی تجرب ي کوتاه برمرور چنین

بِیکنند که پاسخ ِ هر دو نتایج گواهی می دهند.را پوشش میتحلیل تئوریکی آن  نی،پل

دالِّ بر وجود اي هنشان با تأکید پژوهشگر بر این رویکرد که هیچ ؛پرسشِ پژوهش مثبت است

با فمینیسم غربی و نگرش معطوف به تئوري ِتوطئه  انتخابی ۀنمون ه میانواسطدون ارتباط ب

علل  ط،معلولِ شرای ،اي طبیعیسان پدیده به ش،گر به این جنبشمفروض نیست و نگاه پژوه

  .است ایران ۀتاریخی و جامعوي مختص جامع

  

 
                      مقاله علمی: پژوهشی                 http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2021.532556.1448  

  

 .گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شوشتر، ایران . 
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 .العینةقرقاجاریه، فمینیسم،  فمینیسم ایرانی، پِلبِینی،  ۀتجرببابیه، : مفاهیم اصلی

  

  مقدمه و طرح پرسش

از است،  هبیمذ و تاریخی جنسیتی، ساختاري، طبقاتی، ي جهانی،انابرابري و تبعیض که پدیده

. این واقعیت شوددر جوامع مختلف محسوب می »زور«و به تَبع آن  »قدرت«پیامدهاي ذاتی 

به میزان قدرت کسانی به چالش اجتماعی در ارتباط دیالکتیکی با کنشگران اجتماعی قرار دارد و 

قدرت است  یاجتماع این واقعیت هستۀ اصلی شود.پدیده بر آنان اعمال می اینشود که کشیده می

مندان و ثروت)، قدرت اقتصادي و مالی (زن علیه(مرد  فیزیکیتوانایی (زور) مانند  يکه در مظاهر

   مندان سیاسی در برابرتقدرسیاسی ( داران علیه غیرمسلحان)،الحفقرا)، نظامی (سمتموالن علیه 

(دارندگان  تکنولوژیک (نخبگان فکري علیه محرومان از قدرت تفکر)، فکري ،نبران)قدرتان و فرمابی

هاي (مدیران و مالکان بنگاه ايهاي اخیر قدرت رسانهنصیبان از آن) و در دههتکنولوژي علیه بی

ها هاي بدون رسانه) و در مجموع، خداوندان انواع سرمایه علیه محرومانِ از آناي علیه گروهرسانه

  شوند.پدیدار می

در  مقاومت ها،ها و نابرابريبعِ آن پیدایش انواع تبعیضگیري انواع قدرت و به تَزمان با شکلهم

ه متفکرانی مانند فوکو و ک البته چنان اند.ها هم در جوامع انسانی شکل گرفتهبرابر اعمال آن

در برابر آن، متکثر و منتشر هستند و بنابراین هرجا قدرت  قدرت و مقاومت اند،نوشته 1دوسرتو

؛ 12-33: 1388حضور دارد (کاظمی،» استراتژي«و » تاکتیک«هست، مقاومت نیز به شکل 

بخشد اي که به فرد هویت میي بالواسطهقدرت خودش را به زندگی روزمره« ).122: 1389میلز،

شیوه وي د و بدینفرد را به خودش مقی ،تبدیلبه سوژه  افراد رنوعی از قدرت که ا ]...[کنداعمال می

وقتی کسی کمترینِ توانایی براي انجام  عم فوکو،ز به ).15:1378وکو،(ف »کندرا تسلیم دیگران می

معناست که قدرت به تمام و به این کنش خُردي چون خودکشی و بیرون جستن از پنجره دارد،

هم  ).25 - 28:1389دریفوس و رابینو، نک:ن نیمچه ؛19:1985(فوکو،  ستا کمال بر او اعمال نشده

وارد کشمکش با  ز قدرت برتر با اطمینان از دارا بودن حداقلی از قدرت،روست که محرومانِ ااز این

ودن مبارزه براي ی بکشمکشی که در دستگاه نظري فیلسوفی چون نیچه به ذات شوند؛قدرتمندان می

  شود.تحصیل قدرت در جوامع انسانی تفسیر می

در روابط میان زنان و  رت،آرایی میان فائقان و فاقدان قدصفهاي یکی از میداننیز در ایران 

مردان در این  میِهاي تاریخی و جامعوي حکایت از تسلط دائواقعیت. ستا مردان متجلی شده

هاي عثمانی و ترکیه از زمان میان ایران با کشورهاي غربی و امپراطوري با آغاز روابط د.میدان دار

 
1 Michel de Certeau 
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 خودو حقوق  هانابرابريزنان نیز از  ،ویژه با تشدید این روابط در عهد قاجاریه حاکمیت صفویان و به

دست آوردن امتیازات، و برقراري برابري با  هاي مختلف آگاهی یافتند و مبارزه براي بهحوزه در

حمایت تفکري جمعی یا جنبشی  با اه به صورت فردي و گاهگ ،زهمردان را آغاز کردند. این مبار

در  زمانی دیگرادبیات و » میدان«در  زمانی که کما این ؛رفتگ مذهبی و سازمانی شکل اجتماعی،

یکی از زنان بنامی که در زمان قاجاریه و در چارچوب جنبش  ست.ه اسپهر سیاست متبلور شد

آوردن حقوق  دسته فرهنگ و قدرت مسلط مردانه و مذهبی را به مبارزه طلبید و با هدف ب مذهبی،

العین، ة(بعداً ملقب به طاهره و قر ج برغانیتا فاطمه زرینبرابر با مردان، دست به کشمکش زد، 

هاي را از منظر تئوري العینةقر  ۀخواهان برابر هاي اعتراضی وش) است. مجموع کنه.ق.1268-1231

   (پارادایم اثباتی)، هنجارشکنی اسملسر)،( توان مصداقی از رفتار جمعیشناسی میجامعه

اسملسر چنین  عنوان نمونه، به ستی) تحلیل کرد.(فمینی مدارانه) و کنش زني(تضاد گرایانهستیزه

 گرایی، تشکیل فرقه،هایی مانند جنبش هزارهو شامل پدیده »معطوف به ارزش«هایی را جنبش

جنبش بابیه « از دیدگاه پژوهشِ پیشِ روي، ).195:1380نامد (اسملسر،می گرایانه و...جنبش آرمان

 یی،»ما«گروهی و احساسکه با همبستگی بااليِ درون ی ِ اعتراضی و تضادگرا بودجمعنوعی رفتار 

ديِ مذهبی و اجتماعی را با رهبريِ کاریزماتیک و از راه مقابله با نظم مستقر و مذهبِ دگرگونیِ بنیا

کردن تغییرات  هاي شریعت تشیع و تأویل خاصی از آن، و عملیبا تأکید بر آموزه حاکم بر جامعه،

آوردن  فراهم هدف این مطالعه، درآمد،با این تعریف و پیش ».بود هدف گرفته ایران ۀدر جامع

 الگوي پژوهشی هاي نزدیک بست؛ مطالعهی ابا روش کیفمشهور  ۀشناختی از یک نمونتحلیلی جامعه

 شناختی بررسی کردهشناختی و جامعهروان جنبش دینی را از سه بعد کالمی،که   1موریتز کلنک

  ).2،2007لی؛ بروم3:2012(کلنک، است.

با هدف ایجاد موقعیتهاي برابر  العینةقر يهاي اساسی جستار این است که آیا کنشهاپرسش

هاي واجد مؤلفه هاي ساختاريِ علیه زنان،کردن تبعیض و تالش براي مرتفعمیان زنان و مردان 

ا همتاهاي ب شکلی و محتوایی سوییو در صورت هم اي از جنبش فمینیستی بوده است یا خیر؟اولیه

  محورِ غربی دیده چه عناصر مشترکی در نگرش زنِ معترض ایرانی با جنبش مدنیِ زن خارجی،

 العینةقر یاعتراض ر وجود عناصر مشترك میان موارداست ب جا مبتنی اصلی در این فرض شود؟.می

در  محور.هکشورهاي اروپایی بدون وجود هرگونه ارتباط مستقیم و توطئ هاي فمینیستی دربا نگرش

غربی یا نگرشی معطوف فمینیسم  انتخابی با ۀدالِّ بر ارتباط مستقیم نموناي هنشاناین پژوهش هیچ 

شناختی و اي جامعهسان پدیده به به تئوري ِتوطئه مفروض نیست و پژوهشگر به این جنبش درونی،
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تأکید این  نگرد.می ایران ۀدینی و سیاسی مختص جامع، فرهنگی، علل تاریخی ،معلولِ شرایط

است. زمانی کوتاه ةدر یک دور مطالعه مورد ۀتکوین نمون چگونگیستار بر توصیف ج  

  

 چرایی انجام پژوهش

، گزارانبر سیاست ناپذیريانکار بود تأثیر کارکردي اي چندجایی که جنبش بابیه پدیدهاز آن

آنان توسط  کشتار جمعیِ محک ویژه صدورواکنش حکومت به. عاصر گذاشتم ایران ۀدین و جامع

جهت نیز  )امیرکبیر( منزه تاریخ ایران ةچهرو اجراي آن به دست  و علماي شیعی شاهناصرالدین

 مانند مخالفت با حکومت شیعی وقت، این جنبشبررسی کارکردهاي  .مسیر تاریخ ایران را متأثر کرد

بسترسازي براي  ،ز مردمبراي بخشی ا آن جذابیت ي در مورد مذهب تشیع،هاي جدطرح پرسش

 دار در فرهنگریشه تبعیضات به زنانه اعتراض دینی، آغاز تحصیالت و تبلیغات ةورود زنان به حوز

تأثیر این جنبش بر  تفهم و ادراك شیدن حقوق مردان و در نهایتکبه چالش، مذهب) سیاست و(

 مشهوري ةبا تأکید بر چهر جنبشی چنین ۀمطالع، تفکرات فمینیستی و کنشهاي مدنی زنان ایرانی

هاي شناختی شخصیتجامعه ۀمطالعتوجیه کنندة عالوه که  به .سازدرا ضروري می العینةقر چون

فقدان  چنین،م ه .است هاي تاریخیبردن از تجربه بهره هدفو نتایج فعالیتهاي آنان با  مشهور

گذاري و رهایی از ارزش ویژگیِ و باشناسی تاریخی پژوهشهایی از این نوع در چارچوب جامعه

 ن وت و ضرورت آن را دو چنداتاریخی، اهمی -اجتماعی واقعیت یک کانونی ۀمتمرکز بر نقط

  کند.می ضروريرا ي نو اندازگونه با نگرش و چشم رسانیدن نوشتاري از این فرجام بایستگیِ  به

  

  روش پژوهش

- جهه و تعامل محقق با دادهست که شامل نوع مواا یشناسی، منطق کار جستجوگريِ علمشرو

بنیان ها با عنایت به دیدگاه دانشگیري و تحلیل آنهاي نمونهها، شیوههاي تجمیع دادهها، تکنیک

اسنادي به  کیفیِ روش کالن کیفی و با این پژوهش در پارادایم ).10-12: 1392(نک: پارسانیا، است

کند که ممکن است پیدا میاستفاده و روش اسنادي هنگامی وجوبِ انجام  فرجام رسیده است.

 ها،، و نگرشیافته همگانی ةاجتماعی در دسترس نباشند اما اسنادي از آنان قابلیت استفاد گرانکنش

شرایط و مقتضیات زندگی فردي و اجتماعی، ، کنشها و میدان کنشها ها،گیريتصمیم ها،دیدگاه

جهان ش دینی و مذهبی و دیگر اطالعات زیستهنجارها، نگر ها،ارزش، اعتقادات ها، سخنان،نوشته

 از دیدگاهی قرار گرفته است. انهاي معتبر و قابل سنجش و ارزیابی، در اختیار محققها به شیوه آن

نیازي به فرضیه از نوع کمی و تمرکز بر غناي بی اساسده از روش کیفی بر مشابه نیز منطق استفا

 ۀانتخاب یک نمون، العینةقرانتخاب  ).310:1391(جاللی،رد دا قرار مطالعه مورد ةاطالعات در پدید
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؛ پژوهش را در خود دارد این هاي الزم براي هدف اصلیست که شرایط و ویژگیي ابافتار از مشهور

 ۀمطالع که بر روش پژوهش اسنادي اتکا دارد و با توجه به اطالعات، یگیري کیفنمونه نوع آنیعنی 

شناختی این پدیده جامعه و تاریخی اوضاع از محقق عالقۀ البته و دسترس در معتبر مقدماتی، منابع

  ).38- 29: 1391رنجبر و دیگران،  (نک: سته اانتخاب شد

  

  هاي پیشینمرور پژوهش

. اندشده انجام هايِ مخالفت و موافقتسوگیري با نالعیةقرو  بابیه پیرامون شیآثار پژوهاغلب 

نیز کانونیت نمونۀ مورد مطالعه در جنبش بابیه و در  هاي پیشینهشجستار حاضر با پژوفارق معیار 

پژوهش از منظر رهیافت فمینیسم و مورد زمینۀ ورود مدرنیته به ایران، بررسی نقشِ نمونۀ پس

اند تحقیقات دیگري با موضوع بابیه انجام شدههایش با مختصات این رهیافت است. مقایسۀ دیدگاه

واتسن )؛ 1345مدرس ()؛ 1294گلپایگانی (اند. براي نمونه مینیسم نپرداختهکلی به مقولۀ فکه به

)؛ 1382ی (خدای)؛ 1380)؛ نجفی (1378)؛ جهانگیري (1357رائین ( )؛1354مومنی ()؛ 1348(

)؛ 1395و علیزاده ( فشاهی)؛ 1394زاهدانی ()؛ 1391(آبادي دولت )؛1391میبدي و زارع (

) و 2020( سرمدي )؛2003یزدانی ( )؛2000)؛ محمدحسینی (1399ثابتی ( )؛1396(افراسیابی 

) وجود ارتباط میان حکومت 1388هم چنین کشتگر (اند. در این زمرهبدیع) 128نقبائی (حسام

در ایران و اقدام به برداشتن  شناسی کشف حجاب) دیرینه1393پهلوي دوم و بهائیت؛ و زائري (

 اند. از نظر زائري، کشف حجابِربی) را بررسی کردهمناقشۀ تجدد بومی با تجدد غدر حجاب (

نیز به صورت  )1394نورمحمدي (ست. پژوهش دشت، نقطۀ صفر این روند نبوده ادر ب العینةقر

) 1382ه است. اکبري (گیري جنبش بابیه انجام شدمحوري و بدون توجه به زمینۀ شکلشخصیت

گیري ) شکل1363ة بابیه پرداخته؛ امیر ارجمند (هم به بررسی نقش و جایگاه تفکر شیخیه در پدید

نقبائی حسام) به توصیف در آورده؛ و 1989جنبش بابیه در ایران را با مرور و تأکید بر اثر امانت (

اند. هاي قرار داددارانهرا از نماي نزدیک، محور تحقیق جانب العینةقربدیع) زندگی و فعالیتهاي 128(

ادوارد براون است که در سفر به شیراز، دیدارهایی با چند تن از بابیان داشته  آشنا،از پژوهشگران نام

را معرفی کرده و لوح بهاء خطاب به ناپلئون را  -العینةقربدون اشاره به  -و بخشی از اعتقادات آنان

). به 350-297: 1381ه است (م. در مجلۀ انجمن سلطنتی آسیا منتشر کرد1884ترجمه و در سال 

میرزا یحیی نوري)  )، رساله مجمل بدیع ( وي کتاب تاریخ جدید ایران (میرزا حسین همدانی عالوه

). 6تا:موسوي گیالنی، بیشانی) را تصحیح و چاپ کرده است ((میرزا جانی کا الکافنقطه را ترجمه و

گري و گري و بهائیگري، بابی) نیز در جستاري انتقادي، تاریخ عقاید شیخی1323کسروي (

که است  )1362( آدمیتیک پژوهش مشهور از آنِ ه است. گونگی برآمدن هر سه را واکاویدچ
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گرفته طرفیِ علمیِ مورخ فاصله از مسیر بیتاریخی بررسی کرده لیکن  ياندازجنبش بابیه را از چشم

و گري را با دیدگاه انتقاديِ تاریخی و بدون صبغۀ فمینیستی بهائی) 1983،1986( اوئنمکاست. 

هاي مذهبی و نیز جنبش گیري جنبش) بستر شکل1989و پژوهش امانت ( شناختی واکاویدهجامعه

مکاتب فمینیستی) را  بدون الصاق او بهدر فراگیر شدن آن ( العینةقربابیه با توجه به نقش مؤثر 

هایی ) در جستاري بر آن است که در آیین بهایی مؤلفه1394امینی (در نهایت، اند. تحلیل کرده

کشد لیکن اسنادي از این ادعا ارائه هست که رگ از گُردة هرچه فمینیست و سکوالر و لیبرال می

  نکرده است.

  

  پژوهش هايو تجزیه و تحلیل یافته مبانی تئوریکی

را از  طبیعی  ست که مردان، زنان و حقوقی امحور مدعاعتراض مدنیِ زن در معناي فمینیسم

اند و موجبات سرکوب سیاست و جامعه حذف کرده خانواده، تفکر، هاي عمومی و خصوصیِحوزه

ستردگی و گ اند.هاي متنوع اجتماعی را فراهم آوردهها و پایگاهذاتیات و مقتضیات جنس زن در نقش

هاي جامعويِ معلول پدیده و ساختار قدرت است که در تمامیِ برساخته ،عمق این حذف و سرکوب

گستردگیِ . اندشده» وانموده« طبیعیدیگر،  ر تاریخ چون هر امر اجتماعیو در مسی ،مردانه پدیدار

 تئوریکی و نیز ابعاد زندگی اجتماعی که بهانتقادات درون و برون ها،پاسخها به پرسشهايِ فمینست

هاي هاي آنان به شاخهگرایشو تعدد  شدن تقسیم موجب شوند،تر میافزون پیچیدهطور روز

 موقعیت اقتصادي بد، موقعیت زنان را به قوانین بد،« ) که294-298: 2018ز،(گیدن متفاوتی شد

 نیز مدرنیزاسیونفرایند  ).23:1399برایسون،(والري »دهندها نسبت می یا ترکیبی از این مردان بد،

 مؤثر افتاد و جایگاه سنت در فرایند تکامل تاریخیِ دیالکتیکیِ خود به گیري این رویکردبر شکل

در شقاق و  نهاد مدرنیته در جهان ذهنی و عینیِ انسان شد. بندي برابرمنجر به صورت نهاد،مثابه 

قشرها و طبقات اجتماعیِ خی، دیالکتیکی میان این دو وضعیت تاری شکافتگیِ حاصل از تضاد

هایی با نگرش تعیین که معرّف عامل روشنفکرانی قشر جدیدي مانند روشنفکران شکل گرفتند؛

شکستن  شناختی،شناختی و معرفتآزادي هستی یِ فردي و مقهور کردن تاریخ جمعی،مسیر زندگ

چنین رویدادهاي سترگ  و رهایی از اسارت تقدیرگرایی شد. کننده چارچوب دین ِمحدود و محصور

 محور نیز داشتند به برساختنناهاي اقلیتگرایانه که شمولیت زنانه و اعتو بنیادینی با ذات عام

دگردیسیِ فرماسیون این  در این مسیر، منتقد انجامید.و  تماعی جدید زنان روشنفکرواقعیت اج

 نتایج ۀیافتگی تئوریکی و اشاعبه سازمان انهمداراز کنشهاي تضادگرايِ فردي و نخبه رویکرد،

هاي زنانه و جوامع مدنی در جوامع غربی، و سپس ششان به دیگر نقهاي پژوهشیتوفیق و مطالعات

اي را از زاویه تکامل خطی این واقعیت تاریخی ممکن و متحقق گشت. آن به جوامع سنتی هم ۀاشاع
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این  د.کرتحلیل  »پیامدهاي مدرنیته« مفهوم ذیل گراي گیدنزدیدگاه ساختاري توان دردیگر می

در کشورهاي صنعتی شکل گرفت و از پیِ گوناگون هاي پذیري از انقالب زمانی و تأثیرجنبش با هم

شدن وضعیت  پروبلماتیک شده پیدا کرد.صوري جهانی مدرن، برقرار شدن ارتباطات با جوامع غیر

ها به ن آ ها، انتقالاما طرح این پرسش ابتدا از طرح پرسشهایی آغار شد که جهانی و عام بودند، انزن

وامل بستگی به ع شان در جوامع مدرن و سنتی،انگاشتن مسأله و عمومی ةگفتمان در حوزیک 

آمدن بستر براي تشکلِ کنش جمعی و م فراه ها، ترینِ آنایجابی و دالیل ایجادي داشت که مهم

  آن مانند  بسته بهجنسیت و مفاهیم هم که زمانی بود.زنان اقدام به چنین کنشی با محوریت

و ... به مردساالري، فرهنگ مردانه، قدرت  حق فرزندآوري، حق طالق، نابرابري، حقوق زنان، تبعیض،

به  راهاي عمومی و خصوصی حوزه پیامدهاي آن، سپس و شد تبدیل جامعه از بخشی ذهنیِ ةسوژ

 شناختی درآمد.به فرم و محتواي جامعه سألهم میلزي، از دیدگاه  انتقادي؛ سختی متأثر کرد

میزان  کرد تا آن نام وامع مردساالر را ناج ۀساحل سکین هاي فمینیسم غربی پس از رویش،خیزاب

به  یآرام هی شد و در همان زمان نیز بمنتهاش شدنبه جهانی .م19که شدت این امواج در قرن 

-تاي از موقعی؛ زنان چه تجربه»دانیم؟می چه زنان ةدر بار« مخاطبان پرسشهاي .رسید ایران ۀجامع

جز مردان،  )، به461:1384(ریتزر، هایی چه معنایی برایشان دارند؟شان دارند؟ و چنین موقعیت

جامعه،  از مردان ۀحذف سلطهاي فمینیستی، انواع تئوري ف مشتركاهدا تاریخ و فرهنگ نیز بودند.

در ي آنان هازات اجتماعی با تأکید بر تواناییامتیا و منافع ۀتقسیم برابران زنان، انقیاد به دادن پایان

ابرابري نژادي در امریکاي قرن انسجام و اعتراض زنان علیه تبعیض و ن در موج اول، جامعه بود.

 ۀمحوري در قرن بیستم، صبغبا تداوم چنین کنشهاي جنسیت اي محکم داشت.نوزدهم انگیزه

 هاي دوم و سوم رو به کاهش نهاد و ماهیت تئوریکی به خود گرفتموج در آن جنبشی

  ). 51- 391: 1387(مشیرزاده،

گیري اعتراض توان شکلمی ه و اعتراضی،خواهانآزادي ي اجتماعیهاتحلیل تئوریکی ِجنبشدر 

تاریخ  یا» 1پلبِینی  ۀتجرب« یعنی ی دیگرگاهدرون جنبش بابیه را از نظاره العینةقرفمینیستی 

 پلبِینی  ۀتجرب« ستیز بررسی کرد. هاي اعتراضیِ مرکزها و جنبششورش گري،اي از عصیانگسسته

را که ناشی از نظم مسلط است  اي امر حاضر و ممکنهمحدودیت که دارد اشاره گرایشی و منش به

اي که در یک اجتماع سیاسی مشخص شمارد و سر آن دارد که در عوض حمایت جمعیمردود می

 .)31- 32: 1396براو، (مارتین »حیات جمعی متفاوتی بیافریند مهار همه چیز را به دست دارد،

 واجد پلبِینی  ۀجنبش بابیه مانند تجرب داند.میاي را آزادي سیاسی هدف چنین تجربه براو مارتین

اي و در ایرانِ صفویه پدريو شاه شاهیاي از نوع ویژه که حکمرانیبه هر دو بعد دینی و سیاسی بود،

 
1 The plebian Exprience 
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همانی دیانت و سیاست داشت و حکومت مرکزي نیز براي مقابله و اي، نمودگاه اینپساصفویه

بندي تقسیم آن که به نیروي قهریه و نظامی متوسل بشود، پیش از سرکوب بابیه و رهبران آن،

هبی را تبلیغ و نهادینه، مذ و فرهنگی» پیرامونی – مرکز« و »دیگري – خود« سازيمذهبیِ غیریت

 »هاي انضباطیتکنیک«با استفاده از  ها»دیگري« ساز نابوديمشروعیت مذهبیِ فتوايسپس و 

  بود. کرده از نهاد مرجعیت شیعی دریافت فوکویی

 و اصالت – سنتی تاریخ نویسی برابر در –اي چنان که به تبارشناسی تاریخی نیچه فوکو هم

ثبت «نمایاند، هدف نخست این نوع تبارشناسی را و آن را اصل کنکاش بنیادین می دهدمی اعتبار

اید ب«کند که معرفی می» نواختدست و یکتکینگی رخدادها فارغ از هرگونه غایتمندي یک

  جو کند که  فکر و  کننده یعنی در جاهایی جست هاي مأیوسرخدادهاي مذکور را در مکان

ها و رخدادهاي جوهري براي ابژه«جوي بدوي و بدایتی  و و  ؛ یعنی جست»اندفاقد تاریخ کنیممی

  آفریدن ِ تاریخ ظهورها و آغازها مستلزم آفرینش تاریخ «مبدأ و مطلع یعنی  یافتنو » بشري

کننده و ثابت وجود داشته تعیین انسانی ۀربجکم یک ت هاي انقیاد و سلطه است، چرا که دستظامن

  تشریح و تفسیر  روش همین با نیز را پلبِینی  ۀتجرب  فوکو . »دیگر انسان بر انسان ۀاست: سلط

 ۀثابه هستم به«را  - کاو حاضر قابلیت کاربردي دارد و که در کند -ها کند. او یک معناي پلبمی

الجزایر انضباطی مدرن تأسیس کند که مجمعاي تلقی میسلطه 1هايآپارتوس مقابل در مقاومت

کند توجه می» حاشیه«به » مرکز«دایم اصلی خود، فوکو به جاي اجا نیز مطابق پار در این». اندکرده

 نظر از که هاپلبِینی  – داند که مورخ خاص خود را دارد: مورخها میو منبع و مخاطب تاریخ را پلب

قادر به پرده«. تنها این مورخانِ تبارشناس کندمی حرکت گذشته زمان بستر در حاضر زمان او

در ارجاع به  ».هستند ]مختلف[هاي تصادفی سلطه  / آلود و بازي خطرناكهاي مهبرداري از آغازگاه

 پلیبی ةتود«ها، فوکو سخن از بودن آن یکیا پروبلمات ۀها و تعیین جایگاه سوبژکتیویتفیگور پلیب

کشد و وجود شقاق نشده خط فاصل و تمایز می اریاي پلیبتها و پرولد و میان آنرانَمی »جهانی

ها و هم نظام داند. هم پلیبداري ضروري میدردسر نظام سرمایهی ها را براي کارکرد بمیان آن

  است، زي داري دالّ مرکند. وقتی نظام سرمایهشوداري در تحلیل فوکو دالّ محسوب میسرمایه

ها را در مقاطعی از تاریخ ها و طغیاناي برایش کارکردهاي حیاتی دارند. فوکو شورشهاي حاشیهدالّ

است که  داند و طبیعیهاي نشسته در دل اروپا می) هراس1870و  1848، 1789هاي اروپا (سال

  گیري از تمامی پیش منظور به جهانی ةاختن در تودنظام کانونی بورژوازي در صدد شقاق اند

ها مانع هاست. شکاف بین پرولتاریا و و پلیبها یا رویدادهاي انقالبی و به انحراف کشاندن آنآشوب

 ۀآید. نهادهاي جامعمی پدید هاآن ائتالف ۀاست که در نتیج» هاییغلیان خطرناك طغیان«از 
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و هنجارهاي برآمده از ها دنبال آن هستند که ارزشه شقاق ب داري براي دستیابی به اینسرمایه

 ».ها القا کنندتحت تسلط بورژوازي را به پلب نظام قدرت«

  اي تلقین کند که هاي حاشیهکوشد به گروهتوان دریافت که مرکز میاز تحلیل فوکو می

چیز را نسبت به همهها مانند تا آنباشند، عقیم می» مستقیم و خشن«ها ولو که  هاي آنکنش

ها از رویکرد سلبی پلبِینی اي چونهاي حاشیهدر تبیین دالّاعتنا کند. گرچه فوکو دلسرد و بی

نوعی انرژي مقاومت است که در «هایی کند، اما در نهایت بر آن است که چنین دالّاستفاده می

قدرت مرکزي تالش ». سازدیهاي قدرت را میسر مگریختن از آپاراتوس مردم وجود دارد و امکان

که براي به انقیاد  هاي اعتراضی غلبه کند. اول اینکند از سه مسیر بر قدرت مقاومت هستهمی

ها را محاصره و سپس به دام  شان حمله کند؛ دوم، انرژي آنتها، مستقیماً به نقاط قو کشیدن آن

برخورد کند یعنی به عنوان عنصر ها  تواند به صورت معمول با آنکه می بیندازد؛ و نهایت این

الدن و بروسا در همین چارچوب، بن». ظم عمومین ةطلب و تهدیدکنندبرانگیز، آشوبتالطم

براو، (مارتین کندکردند را تبیین میروحانیون انقالبی ایران که در مساجد موعظه به نافرمانی می

1399 :175-188.(  

 را قدرتمندي مرکزي دالّ هم با که تشیع ۀعلمی ةحکومت ناصري و بخشی از حوزدر ایران، 

جنبش بابیه و رهبرانش مانند شدند، به سلطه محسوب می دستگاه ایدئولوژیک و بودند برساخته

دست به اعتراض  نگریستند کهاي میمذهبی و حاشیه یا پلبِینیِ قدرت ۀسان هست ، بهالعینةقر

 را آن ها ةشدآزادي تثبیتضد و  ساختار متصلب  تردید افکنده ،گشوده، در مشروعیت هر دو دالّ

ند. توافق هر دوي حکومت و فقها در میدان تضاد با جنبش بابیه، استفاده از هر سه مسیر اتهشکس

کوشیدند به نقاط  رهبران، اعضا و هوداران جنبش،برخورد بود و با هدف تحت سلطه و انقیاد در آوردن 

اخراج آنان از  ،هاپایی مجالس مناظره با بابی، یعنی بر)1986ئن،اومکدنیس( شان هجوم ببرندتقو

ایران با  حکومت .العینةبه چاه انداختن قر و ماعدا، حبس، نظامی خشناز قدرت  کشور، استفاده

اول انشعاب  کرد.گري و اعتراض جنبش بابیه را ارزیابی میاز دو جهت خطر عصیان مأموریت امیرکبیر

گرفته جنبش بابیه امحاي عناصري از مذهب تشیع را هدف  ش از مذهب تشیع.رهبران و اعضاي جنب

رو بود که در ادبیات  هاي مذهبی جذابیت داشت. هم از اینبود که هم براي شیعیان و هم دیگر اقلیت

رفت و مخالفان، بابیه و سیاسی و تاریخی آن زمان، بندرت سخن از اعتراض و عصیان و شورش می

 با مقابله هايشیوهشده،  مذهبی که به این مفهوم پیوست نامیدند تا معناي منفیِمی» قهفر«ها را بابی

اي از اعتراض بابیه، صبغه ۀکه جنبش اعتراضی و از جهتی نوآوران دوم این را مشروع جلوه بدهد. آن

متمرکز کند  زنان را آزاد و ةتوانست بخشی از انرژي بالقوه و پراکندزنانه داشت که در صورت توفیق می

قدرت متمرکز شدن اي و اقلیتی و هاي حاشیهل هستهن و تشکّدرآمدي باشد براي تکوو خود پیش

هاي پیرامونی و شدن با دیگر دالّبستهدر صورت هم  دالّ این فوکو، تعبیر به. آنان ةشد منقادپراکنده و 
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عالوه  . بهداشت را قدرت مرکزي ۀهستشدن و به انقیاد در آوردن دالّ و  توانایی مسلط شده،ايحاشیه

پارادایم تحلیلی فوکو، وجود هر دالّ پیرامونی ِ متضاد با دالّ ِ مرکزي، انواعی از کارکردهاي  که از منظرِ

هاي سیستم را  ها و آنتروپید تا بتواند بحرانرآومثبت را براي سیستم هژمونی مرکزي به ارمغان می

تشیع صفوي بود. مذهب تشیع در  تداوم زمان قاجارتشیع  ترل کند.با هدف تدوام حیات سیستم کن

، العینةکه بابیه و در کنار رهبران آن قردر حالی کاري بوده است؛مجموع از ابتدا واجد ماهیت محافظه

 گرایی براي حکومتگري و بدعتبا چنین تفسیري تقابل نظري و عملی داشتند و تحمل چنین شورش

  قابل تحمل نبود. رو به خصوص امیرکبی

رسد الصاق ، به نظر میالعینةقرهاي تضادگراي تري از فعالیتآوردن دورنماي جامعم براي فراه

شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی دوران  ۀزمیندر پس سان یک متن، این نحو کنشگري به

ی بابیه مقارن بود با بار و خونین جنبش مذهبسرکوب خشونت محور باشد.قاجاریه، تحلیلی واقعیت

 ) اصالحات را آغاز کرده1264القعده ذي 22از امیرکبیر که کمی بیش از سه سال (صدر اعظمیِ 

با  »کشوري بدوي و تقریباً منزوي«وارث اقتصادي مبتنی بر شبانکارگی و فاقد تولید،  ،بود. امیر

: 1392فوران، (جان روس و انگلیس برداري و انحصار مواد خام به دولتیناعطاء امتیازات براي بهره

زادگانی ها و شاهدختهایی کمرشکن، شاه)؛ درباري پر جمعیت با هزینه1400؛ قیصري، 172- 176

اي، هرج و مرج در و ایالتیِ مزایده، فصل چهارم) 1392(نک: جان فوران، در پی مناصب حکومتی

هاي رات، هزینهاعتبا ةکسري فزایند الخطاب، ارتشا،اجراي دستورات شاه به عنوان قانونِ فصل

  فرساي اي خالی، حکومتی مقروضِ دول خارجی، فشار طاقتخزانه عالم، ۀهاي قبلمسافرت

 مجموع، در و مرکز ۀداران محلی بر دهقانان براي ستاندن مالیات و تأمین کسري بودجمنصب

  ، حکم واع مسائل کالنان ۀگسیخته و در حال زوال شد. در میان این سیاههم از اقتصادي

ها از ها به دست امیر سپرده شد. شاه امر کرد که براي برداشتن بابیشاه براي سرکوب بابیناصرالدین

با  م.ش( جمعیت معدود »رفع غائله و دفع فساد و فتنه و آشوب و اغتشاش«و  روزگار ۀصفح

هاي شیعی بود که کنش مستظهر به فتواي فقهاي ،دستور ها قلع و قمع بشود.آن) 1399متین،

  چنان که فرمان ملوکانه آن  بابیه با حکومت ۀمواجه ةاي وثیقی با دربار داشتند. شیومبادله

باب از رهبري جنبش نه  محمدخواست اجرا شد هر چند آدمیت بر آن است که هدف سید علیمی

 ،انتقاد از دستگاه شریعتخوانی مهدي موعود بود و  سیاسی بود و نه پیکار با دولت؛ و تبلیغ او خود

آدمیت هدف امیر را نابودي معنایی  ).444:1362(آدمیت، کردکه حکومت با او مدارا می در حالی

کند که اي معرفی میکردن هالهدانی او، و زایلمنشی و دانش و سخن باب، زدون مشروعیت و پارسا

 اساس بر و فقها تلقین به باب داماع و بود گرفته شکل باب ةپرور مردم عوام در باردر ذهن خیال

   ؛442- 460: 1362(نک:آدمیت،  تر انشایش کرده بودندپیش که شد اجرا فتوایی

  ).566بدیع: 106خاوري،اشراق
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اش از از وجه سیاسی، سرگشتگی و تحیر شاه از رویدادهاي پر شتاب داخلی و خارجی، ناتوانی

کارگزاران حکومتی و  هاياز توطئه )،43:1379 ن،کاتوزیا ش: (م. نگر، و ترساتخاذ رویکرد کالن

طلبانه در نواحی خراسان و اعتراضات استقالل ،)88:1361 السلطنه،و تذبذب اراده (تاج دول خارجی

جهانگیري، »مرگیشاه«تا مرکز در وضعیت  ها از مرزهاي شمالیات ترکمنکرمان، تعدی) 

دعیانِ حکومت براي جانشینی در قدرت، ضعف اقتدار هاي پنهانی درباریان و م، رقابت)314:1387

، اعتراضات اقلیتی از و خارجی حکومت و اُفت مشروعیت، نفوذ روسیه و انگلیس در سیاست داخلی

 ةداران حکومتی و موانع پروژتضادهاي منصب شاه، خداونديِ ۀحوزویان و تردید در رویکرد سای

پیترآوري،  :نک( دادنداي سیستم سیاسی را نشان میهکژکارکرد و ناکارآمدي امیرکبیر، رفرمیستی

قاجار معتقد است  زمان ۀاز دولت و جامع گرایانهع). آبراهامیان نیز در تحلیلی واق131-121: 1363

؛ اشرف و 37:1389 آبراهامیان،( که این سلسله، اقتداري ظاهري داشتند و شاه گرچه تمام کشور

دانست اما بدون نظام دیوانساالريِ دولتی و ارتش د میرا ملک شخصی خو )46:1387 بنوعزیزي،

شاهان قاجار هیچ نهاد حکومتی در واقع  .بود متکی محلی به متنفذان تنها کشور ةثابت، براي ادار

در میان مسائل بنیادي مبتالبه حکومت و کشاکشِ حکومت با ). 27- 28: 1389(آبراهامیان، نداشتند

مشروعیت جنبش بابیه میان گرفت.  »جنبش مذهبی«فرم و ماهیت  بهائیت و بابیت ةپدید ها،بابی

توان در این موارد هاي سنی، زرتشتی، مسیحیِ آسوري، ارمنی و یهودي را میاهل تشیع و چشمگی

هاي مشابه در تاریخِ ایران ِ پس از اسالم؛ قطع ارتباط باب با مردم و جنبش و اعتراضات ۀیافت: سابق

سکوت ابتدایی  ،)155:1344الدوله تبریزي،(زعیم ش توسط حاج میرزا آقاسیهایممانعت از فعالیت

شیعی در پاسخ به درخواست اعدامِ باب از سوي مخالفین و تغییر نگرش رهبران  برخی از مجتهدان

م.ش: ( کاري و تقیهو مذهبی اما با پنهان هاي فرهنگیبابیه از مبارزه مستقیم و مسلحانه به فعالیت

؛ 141-140: 1389(شمیم، گیر بودامامی باب در کشور چشماز نیابت استقبال .)61: 1399متین، 

بخشی از بیانات و تقریرات باب فقیهانه است؛ احکامی در مورد نماز، روزه،  ).26:1323کسروي،

همسريِ مردان، دفن مردگان و نسخ احکام دینی پیشین؛ اما مضامین اعتراضیِ سیاسی و ازدواج، تک

طرح  ۀواسطهاي غربی و شرقی بهمانند ورود عناصر فکريِ سیاسی و اجتماعیِ ایدئولوژي اجتماعی

هایی مانند محصلین، رفتهنظامیان، غرب سیاحان، مستشرقین، ها،دیپلمات، ها توسط کارگزارن آن

 ۀجفقر مالی مردم در نتی هاي عثمانی و روسیه، ورود فراماسونري به کشور،ارتباطات با امپراطورري

2016(امانت و وهمن، مانند نان  مردم ۀید و تجارت، کمبود و گرانی کاالهاي اولیتول بدون اقتصاد(  

 به )442-460: 1362آدمیت، ؛171-187: 1356آدمیت و ناطق،( ايهاي دورهسالیبه علت خشک

هاي موزهتوجهی آهاي ایران از روسیه، جمود فکري و مذهبیِ عالمان شیعی و بیویژه پس از شکست

طرح )، 1384(نک: زنجانی، مذهب تشیع به زندگی دنیوي مردم، فساد دستگاه روحانیت شیعی
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انداختن بحث نوین حاکمیت قانون و انتخابات، وضعیت  ایجاد مجلس مشورتی و سیستم قضاییه، در

یرزا، مناصرالدین رسیدن قدرت به تا محمدشاه مرگ زمانیِ ۀداده در فاصلومرجِ رخآنومیک و هرج

-عناصري از آموزه، ي ورود به/ خروج از مذهب بابیهخویی مردم، اعالم آزادسوادي و دینجهل و بی

پناهی شیعیان بی) داشت، 1394(نک: امینی،  گراییدنیوي و ماتریالیسم ۀهاي این جنبش که صبغ

توان میدر ایران را  شیعی توجهی حکومتآزارهاي حکومت و بی ساکن عراق در مقابل ایذاء و

 شده، متفاوت از عوامل یاد شناختی موفقیت این جنبش دانست.جامعه متغیرهاي اصلی و بیرونیِ

گرایی تاریخی در دین اسالم، در اساس ریشه در خودکامگی این دیدگاهی هم بر آن است که فرقه

گرایان؛ هرچند ناپذیري اسالمدین دارد و جنبش شیخیه و بابیه، واکنشی بوده ناگزیر در مقابل تحمل

ست که احسایی با ان کسروي نیز بر آ .اندسرآمدان نهضت جدید از نفی کامل دین هم طفره رفته

مانه از موضوعاتی چون معرفی امامان به ، تفسیري متوهارسطو و افالطون ۀتفهمی ناقص از فلسف

 و ترس یعی،ش امامان تناسخ و تجسد انسان، و جهان تکوین) ارسطویی( ۀعنوان علل چهارگان

بودن خود  »در«احیاي ماجراي  قلیایی، هور جهان به او فرار و دشمنان ترس از غایب امام گریختن

ناهمخوان از معراج پیامبر با  تفسیري ۀعامه از طرف ایشان، ارائمیان امام زمان و مردم، ادعاي نیابت

عی بیان کرد که واکنش گویی عندالوقوع زمان ظهور موعود شیو پیش اثنی عشري تفسیر شیعیان

صرف تضاد طرح و انتشار همین موارد به. )13-20: 1323نگیخت (کسروي، تند فقیهان شیعی را برا

با خوانش مجتهدان ِ داراي منافع مشترك با حکومت، براي مردم جذابیت احساسی و عاطفی 

اگردان سید عراق شد و در سلک ش شیعی علمی ةه.ق رهسپار حوز1166داشتند. احسایی در سال 

که با  و میرزا مهدي شهرستانی در آمد. بدیهی این )الغطامؤلف کشف(جعفر  مهدي بحرالعلوم، شیخ

 مذهب تشیع میان احسایی و فقهاي شیعی در ایران و عراق،از و تفسیر  قرائتوجود اختالف در 

ود اما محتمل جعفر بخ اشتراکات اعتقادي در مبانی، علت پذیرش احسایی از سوي بحرالعلوم و شی

منافع رهبران و روحانیون دینی و پایگاه اجتماعی  که – شیخ ةنیز هست که انتشار اظهارات و عقید

جا که احسایی ترجیح  تا آن هها دامن زد به آتش اختالفات آن -  گرفتشان را هدف میو سیاسی

ه.ق 1237ین به سال سفر احسایی به قزو. کند ترك خراسان -ابتدا  در –دهد عراق را به مقصد می

خانه صالحیه و تدریس شیخ در مکتب )تاج (دایی زرین عبدالوهاب قزوینی ارتباط وثیقش با میرزا و

هاي هواداران جنبش در با آغاز فعالیتتاج به جنبش سخت مؤثر افتاد.  این شهر، در پیوستن زرین

پس  -تدین و تشرّع بود  به شهره ياخانواده در تربیت یافته و شهر این متولد که –تاج  زرینقزوین، 

یا مریدان هجده » حی«(بهاءاهللا)، در سلک مؤمنین  حسینعلی (صبح ازل) و میرزا یحیی از میرزا

انی) از مجتهدین قزوین بود که بر خالف غلح برصا حاجی ملّا( تاج زرین پدر. درآمد باب خاص ةنفر

تاج  ، در سوادآموزي دخترش کوشید. زرین)انویژه نگرش حوزوی فرهنگ مسلط زمان قاجاریه (و به

احمد احسائی و سید کاظم رشتی شیخ  آثار ۀدست به مطالع در این فضايِ متفاوت از وضعیت زنان،
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تاج را به   د و آغاز به مکاتبه با سید رشتی کرد. در این تراسل و تبادل فکري، سید رشتی زرینز

 و زنان براي تدریس ۀربال و کاظمیه و تشکیل حلقبه ک العینةملقب کرد. پس از سفر قر العینةقر

اش مخالفت کسانی از بابیان بنیادگرا را نیز در پی داشت. انسداد هاي هنجارشکنانهکنش مردان،

ش سخت ناممکن کرد تا به ناچار به قزوین بازگشت. بابیان برای را فعالیت ۀادام فکري محیط کربال،

دو هدف درخواست آزادي باب (که اینک در چهریق به  شت خراسان باده.ق در ب1264در سال 

گرا براي اعالم انشعاب از مذهب تشیع گرد هم سازي برخی از خاصان بابدر بود) و زمینهزندان

با توسل به  و امکان رهایی از مجازات ارتداد سخنوري، استدالل قدرت ۀواسط به العینةآمدند و قر

کاندیداي انجام این مأموریت شد. وي بر خالف  ،اه مذهب تشیعحکم امکان انابت زن مرتد از دیدگ

 شیعی مسلکان خویش، در اثناي همین واقعه حجاب از چهره برداشت و سنت دینی اسالمهم ةعقید

حتی موجب دهشت و اضطراب  العینةدر وجوب پوشش زنان را ملغی اعالم کرد. کشف حجاب قر

 در زرندي نبیل ۀدر آن هنگامه شد اما به گفت» د مقرّرهبست تقالید و عوائپاي«جمعی از بابیانِ 

اي که حضرت قائم  من هستم آن کلمه«که  ، ایستادگی او بر این عقیده و اعالم این»مطالع االَنوار«

)، 264تا: بی زرندي،(نبیل »به آن تکلّم خواهد فرمود و نُقباء از استماع آن کلمه فرار خواهند نمود

آیی بود که توسط حسینعلی نوري به در همین گردهم یی را تداوم بخشید.آمگردهدهشت را زایل و 

  طاهره ملقب شد.

در برابر تغییر و دگرگونی  متصلب سنتی با ساختارهاياي سختاقدام به جدایی از همسر در جامعه

ی) و پذیرش و با رویکرد مذمت طالق و مالمت زنِ مطلقه، تغییر مذهب و ارتداد (بر اساس فقه اسالم

االرض ، الغاي حجاب اسالمی، نسخ مذهب تشیع، ارتکاب بغی و افساد فیاز سوي حکومت خطر مرگ

داشت)، تبلیغ و ترویج مذهب جدید، تالش براي کسب می(که این نیز مهدورالدمی مرتکب را در پی 

 محرّم اول در شادمانی مجلس تشکیل و شیعیان سوم امام عزاداري مراسم الغاي دینی، اجتهاد ۀدرج

شدن به صدورِ دستورِ قتلِ پدرشويِ سابقش و روز تولد باب)، فرار از زندان قزوین پس از متهمل(سا

هستند که در این پژوهش در چارچوب  العینةهاي قرعاشقانه و عارفانه، مجموعه فعالیت اشعار سرودن

ه.ق 1268ند. طاهره در سال اشده منظور تفحص و تعمق ۀکنشهاي فمینیستی و  پلبِینی، شایست

از سوي مجتهدان  ست کهی اتوسط حکومت اعدام شد و جسدش را به چاه انداختند. او اولین زن

  االرض و ارتداد مستوجب قتل مذهبی شناخته شد.به جرم افساد فی مذهب تشیع

 العین پس از سفر به کربال در منزل سید کاظم رشتی مقیم شد و به تشکیل مجالس شرح وةقر

هاي ظهور باب در هاي مذهبی، سرودن اشعار و تبیین نشانهبه پرسش گوییتفسیر آیات باب، پاسخ

استدالل  حجاب ةمجالس مختلطی از مردان و زنان مبادرت کرد؛ هر چند در آن زمان هنوز از پسِ پرد

 آمدبر »وقوع قیامت«صدد اعالم زمان  کرد. شهامت وي تا بدان پایه رسید که درو محاجه می

ي در دین گذاراخیر در میان شیعیان و فقهاي شیعی بدعت هايسده)؛ اقدامی که در 34:1341(افنان،
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گویی و اعالم حتی اگر چنین رویدادي در جهان واقعی و زندگی روزمره قابلیت پیش شد.شمرده می

اعالن آن شیعی،  فقه ۀو نگاه مردساالران سنت فقهی ،اجماع ،زمان دقیق داشت، با عنایت به متن کتاب

هاي فعالیتویژه که پیشگو از پیروان و مبلغان بابیه هم باشد. ه شد؛ بهرگز به هیچ زنی سپرده نمی

گروهی شکل گرفت، لیکن شرایط و موقعیت همبستگی در چارچوب جنبش بابیه و به شکل  طاهره

یري رفتارهاي جمعی ِ گنابسامان و مستعد شکلشدت ه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ایران ب سیاسی،

  نظمی، وضعیت آنومیکی، ضعف قدرت مرکزي و کاهش مشروعیت آن، بی شرایط بود. اعتراضی

 تکونتکمیلی  خبري شاهان قاجاري از منشور شهریاري و شهروندي ِ متناسب زمانه و ...، عللبی

 اریه زنان دیگري). در عهد قاج43:1379هماکاتوزیان،.ش: (م شوندجنبشی از نوع بابیه محسوب می

با فعالیت داشتند ولی  زنانی معترض براي احقاق حقوق زنان کوشیدند. در میان پیروان باب نیز هم

هاي کوششپس از آن هم اند. ناشناخته مانده و شده رانده حاشیه به طاهره ۀشهرت و اتوریتوجود 

دت و عمومیت بیشتري مدنی، سیاسی و اعتراضی زنان در طلوع انقالب مشروطیت و پس از آن، ش

جویی سرّي و انجمنی هدفبه صورت نیمه آفاري، تعدادي از این کوشندگانیافت. بر اساس روایت ژانت

شاه، ماهرخ السلطنه دختر ناصرالدینخانم آسترآبادي، تاجبیبیهاي توصیف کوشش کردند.می

ا احیاء آن، حق طالق، الغاي قانون بر رسمیت یافتن حق رأي زنان یکه گوهرشناس، طوبی آزموده و ...، 

تأسیس و اداره  تعدد زوجات، حمایت از خرید کاالي ایرانی و تحریم کاالهاي وارداتی، حق تحصیل،

 بودند مدارس زنانه و مراکز بهداشتی و درمانی و حذف جهیزیه سنگین دختران متمرکز شده

  ایرانی است.گیري فمینیسم ، نشان دهندة فرایند شکل)5- 39: 1377(آفاري،

  

  گیرينتیجهبحث و 

دهند که می قاجاریه نشان ۀطوالنی سلسل زمام داري ةزنان در دور از اوضاع گونمنابع گونه

هنجار  ،نزدیک به نیمی از جمعیت تحصیل و آموزش براي زنان ممنوع، و ممانعت از سوادآموزيِ

زندگی  بخشیِا ادعاي ساماناسالم ب دینی داد سنتست. برونه امذهبی مشروعی بود -فرهنگی 

تا روزگار  دادندمسلمانان در هر دو جهان و تفسیري که فقهاي شیعه از منابع چهارگانه ارائه می

از سعادت و رستگاري  برد با رعایت احکام فقهی،اي بود که گمان میساحتیانسان تکخلق  قاجاریه،

 فعالیت ةحوز ،ذهنی و عینی ین هژمونیا د.هرد و از عذاب جاودان میرَباُخروي نصیب میدنیوي و 

 و تحصیل حق از را اجتماعی، آنان زندگی ۀعرص در غیبت و محدود، خانه چارچوب در را زنان

ویژه خود زنان،  نظر از استثناها، بیشترینِ مردم و به هر چند صرف کرد؛نیاز میبی رسمی آموزش

جدایی  کردند.ها اعتراض می د و بندرت به آنهایی را با طیب خاطر پذیرفته بودنچنین محدودیت

زن و مرد از هم در جامعه، محدودیت مکانی و زمانی عبور و مرور زنان، ازدواج در سن کم، ازدواج 
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شدن، نیز محرومیت از داشتن  / کردن ماندن از حق انتخاب زنی مردان، محروم اجباري، چند

)، 30- 35: 1384(ساناساریان،  شدنه اشتمشاغل و مناصب مختلف و حق طالق و جنس دوم انگ

، محرومیت از حق حضانت فرزند، تنزل شأن ارثیه از نابرابر مردساالري، سهم ةزندگی تحت سیطر

سیماي واقعیت و در دین و...،  زنشناختن  صف مردبها، نناي مانند خوها به کاالي مبادله انسانی آن

 مواردي حاکم، واعد دینیاره شد، در کنار این قتر اششکه پی کلی زندگی زنان ایران بود. چنان

هاي اشرافی، سوادآموزي درصد بسیار کمی از زنان و دختران دختران خانواده. استثنا نیز بودند

سراهاي پادشاهان که تنها قرآن و ادعیه و نیز زنان مقیم حرم ۀهاي متشرع با هدف مطالعخانواده

بودند درصد بسیار کمی از زنانی  نمیا این میدان و اند. اما دردر این زمره ،مجاز به سوادآموزي بودند

 کردندسیاست و جامعه، مؤثرتر از مردان عمل می سپهرگریز و ساختارشکن که در  هنجار

داخلی و خارجی  گاه تصمیمات سیاسیِ )1351:239(شوستر، در میان زنان حرمسرا. )2018توانا،(

هاي اعتراضات مدنی، گاه زنانی در میدانشد؛ ینظر م تجدید توسط همین زنان لغو یاو وزیران شاه 

دینی و مذهبی، ادبیات (شاعري)، مبارزه با فاتالیسم دینی و فرهنگی و تربیت فرزندان آگاه و 

تند جهت تاریخ ایران را یافتوفیق می زمانیزدند؛ و به تاریخ و جامعه میبین، نقش ماندگاري روشن

العین است که در این جستار مورد مطالعه قرار گرفته است. ةقر مشهور، ۀمون. ندر بنیان متأثر کنند

 و مجذوبیت نیز در شناختیجامعه –شناختی روان لعل جز علل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، به

 شکستن شهامت دیگري و کاریزماتیک، اقتدار ۀیکی هال: ي مؤثر بودندو اعتراضی کنش شدنمطاع

 به سیاسی نظام که واکنشی و قاجاریه زمان ۀجامعشناختی جامعه. تحلیل یدینی و فرهنگ تابوهاي

انحراف «کجروي و العین داشت مصداقی از تحلیل رابرت.مرتن در پردازش ةبیه و شخص قربا جنبش

م گفتار مسلطی بود 19لیال احمد معتقد است معناي جنسیت مورد نظر اسالم تا قرن  است.» مثبت

نونی، اجتماعی و نهادي زنان را تحت سلطه و انقیاد خود داشت. از نظر و در سطوح فرهنگی، قا

اما  شوندمحسوب می تر از مردانوجوداتی فرودستنشین و ماقتصادي نیز زنان در اسالم حاشیه

از  برخی نیز آموزش ةکردند و در حوزدختران خود را تضمین می همسريِتک هاي متمول،خانواده

(لیال  دادندشدن آموزش می براي آموزش که براي دانشمند و فرهیخته د را نهها دختران خوخانواده

در واقع مؤید تحلیل فوکو در  ،گونه مقاومت در برابر قدرت کانونی و مسلط این ).59:2012احمد،

هاي مرکزي و دالّمکانیزم کارکردهاي پردازش واقعیت انتشار قدرت، انقیاد و ایستادگی در برابر آن، 

دهاي هایی از دستآورهاي مقاومت در برابر آن است. در آن زمان، نسیماي قدرت و هستهحاشیه

ن، نخبگان میا بود و در اینرسیده  ایران ۀبه مشام جان جامع مختلف ارتباطات ۀواسط به غرب

کشور با کشورهاي  ۀجانب از هر دو جنس)، مبادرت به تطبیق اوضاع همهفکري و فرهنگی ایران (

 باب رهبران و بانیان مستقیم ۀمواجه از شواهديچه  گر؛ کردندمی(روسیه و عثمانی)  قیو شرغربی 

 در غربی فرهنگ عناصر ۀالعین با آثار فکري و فرهنگی آن کشورها وجود ندارد اما اشاعةقر جمله از
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بود و در این هنگامه، ه شدت یافت قاجاریه زمان در و شده، آغاز صفویان زمان از ایران ۀجامع

روایت تاریخی دیگري در تقابل با  هاي فرهنگی و اعتراضی زنان نمود چشمگیري داشت.شکن

اي دولت ایران پیشامدرن را ملغمه« و خودکامگی ِاسالمی، (شرقی) هاي استبداد آسیاییپارادایم

ویژه اصالحات قرن نوزدهمی در ایران  و به» هاي مذهبی و سیاسیاکمیتحمتمرکز و ناموزون از نا

ري گذا). تأثیر33-34: 1399(متین،  کندهاي روسیه و عثمانی تحلیل میمتأثر از امپراطوري را

گیرد که حکومت ناصري آنان را به زمانی قوت میبر جامعه ها جانشینان باب و تعدادي از پیروان آن

نافی ورود در عثمانی تبعید کرد. این سخن اما ) 2020(نک: سرمدي،  عکا وبغداد، استانبول، ادرنه 

 هاي اعتراضیِکنش خارجی به فضاي فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی ایران نیست. عناصر فکريِ

رویی با قدرت  در متنی رنگ جنبش و رو رهبران جنبش بابیه و معتقدان به این کیش جدید در فرا

با ارتباطات هایی مثابه متن هاي سیاست، اقتصاد و فرهنگ بهنظام مرکزي به خود گرفت که خرده

خواهی نیز در حال هاي جدیدي را پذیرفته بودند و مقدمات جنبش مشروطهاي، ورود مؤلفهشبکه

هر چند  دهد،هایی را به تاریخی دورتر آدرس میجنبش چنین ۀگیري بود. البته آدمیت سابقشکل

دست در ایران  نهایی از ایسو تبار تاریخی شورش وي از یک ها، زنان نقشی نداشتند.در آن جنبش

کند و از دگر سو بابیه را التقاطی از یابی می را از اوائل اسالم تا جنبش نقطویان و پس از آن رد

 ۀري جامعفک عصیان ةنمایند«داند که عقاید تشیع، عرفان ایرانی، آراي حکماي اسالمی و یونانی می

- می ربانیت انکار حتی و نبوت ینف و شریعت ابطال به گاه که دینی احکام جمود علیه بود  ایرانی

کند که در واقع چنین کارکردهایی را بر این جنبش مترتب می هموي  ).443:1362(آدمیت، رسید

اعتراضات آنان به  ،دارند لیکن توجهی به نقش زنان )443:1362(آدمیت، شناختیاصالت جامعه

  .نکرده است جامعه ۀشان از عرصشدنف شدن حقوق بشري و حذ پایمال

 دید،کارکردهاي هنجارهاي رسمی و دینی جامعه را ناکارآمد می العینةاي که قرزمینهدر پس

 آباديصدیقه دولت السلطنه،تاجبودند.  آغاز شدهداشتند، پیشتر  فمینیستی ۀکنشهایی که صبغ

ف هایی با اهدامقامی؛ و بعدتر دایر کردن انجمنتاج قائممریم عمید، عالم (پیشتاز کشف حجاب)،

انجمن نسوان  )،1286اتحادیه غیبی نسوان ( )،1286مانند انجمن آزادي زنان ( محوررفرمیستیِ زن

) و ... در راستاي 1286مخفی زنان تبریز ()، شوراي نیمه1290اتحادیه نسوان ( )،1289وطن (

و وضاع هایی بدون آگاهی ضمنی از ادیدگاه چنین شوند.می ارزیابی زنان ۀاهداف احیاي حقوق جامع

  یافت.هاي روسیه و عثمانی در همسایگی ایران تکوین نمیزمین و امپراطوريزنان در مغربشرایط 

 و مردساالر ۀجامع ؛هه بجنگد: نظام سیاسیجب سهبایست در می العینةقرزمینه در همین پس

قول  صیت در ایران ازشخ نظام ۀچلبی در مطالع ند.سه مرد محور بود هر که تشیع مذهب رهبران

ه خصوصیات و نقشهايِ اجتماعیِ مردانگی در ایران برشمرد ها،هایی را با عنوان ارزشهوفشتد معرّف

قاطعیت مردان، نقش تربیتی . دشونمیمحسوب  تاریخی و نسبی ودن،ب ست که به صرف فرهنگیا
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د هستن هوفشتد تحلیل ۀجمل از مردان استقالل و تسلط جنسیتی، ةشد زنان، نقشهاي تفکیک

خصوصیات  درها را  آن تبار توانمی دن،ی بوتاریخی و فرهنگ واسطۀ  ) که به28:1392(چلبی،

با این عناصر تناقض داشت؛ و  العینةقر نظام شخصیتی د.رهگیري کر نیز قاجاریه زمان ۀمردان جامع

از چنین زنی عاملی شد تا گروهی در میان رهبران و اعضاي جنبش گرچه احساس همبستگی درون

شناختی آن شد که به معناي جامعه» مسأله«زمانی  العینةاما کنشهاي قر د،نناستقبال ک

سیاست و دین که از هر وجهی قدرت مطلق برتر  جامعه، »میدان«همآوردهاي وي، مردانی بودند در 

کار محافظه مردان ۀسنتی و زیر سلط م،بنگری که بعدي هر از قجري عصر ایرانِ ۀبه جامع داشتند.

این تسلط و مرزبندي  اند.کرده ایجاد خصوصی و عمومی ةمیان حوز بلنديت که حصارهاي بسیار اس

قدرت  پیونديو هم سوییمذهب تشیع با هم نیز توسط دین و مذهب و به عبارتی مردان مفسر

استفاده از مجازات دینی  گري یک زن،اي به عصیانشد؛ و واکنش چنین جامعهسیاسی حمایت می

  .ی توسط مردان میدان سیاست استو مذهب

کوتاه مؤید پیشتازي او در احیاي حقوق زنان و نیز  در زمانی العینةهاي قرتوجه به فعالیت

که براي زن، تنها ارزش  است ايجامعه ردن هنجارها و ارزشهاي فرهنگی و دینی حاکم برک نامشروع

تحکم و  خروج از قزوین به سمت کربال،هنگام  العینةقر .کردنس دومی تعریف و اجرا میابزاري و ج

پاي به زندگی  سره پشتیک ؛گرفت نادیده را کار این ممنوعیت در شوهر ۀاجراي فرامین مردان

و بنا بر روایت  پیشه، را بابیه آثار تفسیر و تدریس ۀحلق مشترك و وابستگی به فرزندان زد؛ در کربال،

 دست به تفسیر قرآن گشود؛ جنبش بابیه کرد؛ جمع زیادي از عرب و عجم را جذب نبیل زرندي،

در آغاز ماه  نویسی کرد؛ گو با روحانیون مخالف بابیه را آغاز، و در پاسخ به مخالفان ردیهو  گفت

وبی و رقص کمجالس پای ، به مناسبت تولد باب،کربال ۀواقعشیعیان براي عزاداري یعنی هنگام محرم 

در اهللا را آل نگاه که باب، »عدلیه« ۀبعد از انتشار رسال د.د؛ و حتی مدعی رجعت فاطمی شنموبرپا 

طاهره نیز خویشتن را مظهر عصمت و طهارت دختر پیامبر اسالم معرفی کرد  ،رآوردد اتمطهرشمار 

دند تا پاکیزه و مطهر یرسانباید کاالها و اجناس را به منظر او می اطرافیان به اجبار و با این اقدام،

هاي زنانه تگونه فعالی سازي این براي عادي ادعاي رجعت فاطمی و نگاه تطهیرکننده،در کنار  گردند.

از حاکم شهر به اصرار درخواست تا  با همین رویکرد بود که در کربال نیز تالشهاي بسیاري کرد.

وین در پاسخ به شوهرش براي هنگام بازگشت به قز جلسات مناظره با مخالفانش برگزار کند؛ و

سخن گفت که روحانیون ) 236االنوار،(مطامع محابا و نابهنجاردگی مشترك، چنان بیبه زن رجعت

توانست این حکم به تنهایی می او دادند.و ارتداد معتبري چون شوهر و پدرشوهرش حکم به کفر 

  باشد. مقلدي ۀمجوز اجراي مهدورالدمی و قتل او توسط هر شیع

 العینةقر دینی و سیاسی اجتماعی، ۀآیا در کارنام در جستارِ پیش ِروي پرسش اول این بود که

ها در اهداف فمینست مرور و تحلیلشود یا خیر؟. اي از جنبش فمینیستی مشاهده میهاي اولیهمؤلفه
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دهند که العین نشان میةقرویژه ه ها با کنشهاي جنبش بابیه و بآن ۀمکاتب مختلف و مقایسچارچوب 

جا مصداق اطناب ممل و ایجاز مخل است اما  ها در این کرار آنت پاسخ به این پرسش مثبت است.

پردازي، در ابعاد تئوري .م21زمین از آغاز تا قرن نباید فراموش کرد که تاریخ تکوین فمینیسم در مغرب

پیوند زدن آن با نهاد قدرت و  جهان زنان،کردن این جنبش با زیست مرتبط هاي عملی و میدانی،کنش

هاي جغرافیایی و ساختارهاي محیط با وجودپوشانی اهداف هر دو مورد ت همتقادي مثبِطرح مباحث ان

 سویی و وجود عناصر مشتركمه متفاوت است.، ها سیاسی و دینی آن فرهنگی، اجتماعی، ۀدامنپهن

با همتاهاي خارجی مؤیِد پاسخ مثبت به  العینةقر ۀپراکتیس زنان و بالنعل)النعلچه نه طابق گرا(

پرسش دوم این پژوهش نیز هست و چنانچه آوردیم عناصر مشترك فراوانی در نگرش زنِ معترض 

هر  ؛راند ایرانی فمینیسم ۀها بتوان سخن از سابق شود که با اتکا به آنغربی دیده میفمینیسم ایرانی با 

تئوري یا یک  در پارادایم،درون ن و رشد آن در اي از نوع غربی یا بدون تکوچند بدون سازماندهی

توان نتیجه گرفت که فمینیسم ایرانی در هیأت و دستگاه فکري و علمی و آکادمیکی. با این توصیف می

طور طبیعی  ، بهگرددمحسوب میبا محتواي خاص خود که تابعی از ساختار کالن نظام اجتماعی 

ش لگویی از پیسیاسی و فرهنگی بوده است نه طرح و ا دینی، ساخت گرفته و واقعیتی تاریخی،

 چگونگی تداوم آن، موانع ساختاري و غیر میزان موفقیت، شده در اذهان کنشگران آن.طراحی

دستآوردهاي  هاي زنان فمینیست، ورود آن به مراکز آکادمیک و پژوهشی،سطح انگیزه ساختاري آن،

مطالعاتی باشد که تواند موضوع می با آن، و دین مرد ایرانی در نهادهاي قدرت ۀآن و چگونگی مواجه

  بینجامد.» در زمانی«تر این جنبش به روش به شناخت عمیق
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-شدگی مصرف: تبیین مصرف نمایشی و غیرنمایشی براساس رهیافتشدگی و حکفک

  شده: شهروندان شهر زنجان)بررسی هادگرا (نمونهشدگی اقتصاد نشدگی و حکهاي فک

  

 هاجر حسینیسیده فاطمه بیات،

  

 )05/07/1400: ، تاریخ پذیرش26/03/1400: (تاریخ دریافت

  

  چکیده

صورت بهشدگی مصرف(نمایشی/غیرنمایشی)، حکشدگی و بررسی فکپژوهش با هدف 

. جمعیت موردبررسی، ساکنین انجام شده است 1399آمیخته و متوالی تبیینی در سال 

اي ها در دو مرحله با روش خوشهساله شهر زنجان است. نمونه65تا  20داراي تحصیالت عالی

هاي ) انتخاب شدند. ابزارها و روش=20n) و هدفمند و اشباع نظري (=502nاي (چندمرحله

یافته است. اختارسیافته و نیمهنامه بسته و باز و مصاحبه ساختارها، پرسشگردآوري داده

   نامه بسته و قابلیت اعتمادروایی (محتوایی) و پایایی (ضریب آلفاي کرونباخ) پرسش

افزار هاي کمی با نرمدادهتحلیلی و ممیزي)، بررسی شد.   نامه باز (با تکنیک مقایسهپرسش

یج نتا ) تحلیل شدند.GTبنیاد (دادهنظریه هاي کیفی بر اساس دادهو  SPSSV20آماري 

اقتصادي (و منفک از  -مصرف، وابسته به وضعیت اجتماعیکمی، نشان داد که وضعیت 

فرهنگی و اجتماعیِ مصرف در دو الگوي متقابل شدگی نتایج کیفی، حک .جامعه) نیست

  .را نشان داد» شدگی معکوس و منفعل غیرنمایشیحک«و » شدگی نمایشیحک«شامل 

  

  .نمایشی و غیرنمایشی شدگی، مصرفعکوس، فکشدگی مشدگی، حکحک مفاهیم اصلی:

 
                   مقاله علمی: پژوهشی                    http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2021.530531.1435  

  


  ریزي استان زنجان.ریزي سازمان مدیریت و برنامهشناسی اقتصاد و توسعه. کارشناس برنامهدکتري جامعه 

sfbayat@yahoo.com  


  (نویسنده مسئول). ر دانشگاه علمی کاربرديشناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه یزد. مدیر گروه ددانشجوي دکتري جامعه 

s.hajar.hoseini@gmail.com 
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  مقدمه و بیان مسأله

عنوان یک مفهوم شد، امروز بهتلقی می که تاکنون، یک مفهوم اقتصادي با دال اقتصادي 1مصرف

  فرهنگی مورد توجه است. مطالعات جدید نهادگرا با تأکید بر اقتصادي با دال اجتماعینیمه

  در دانند. اگرچه فرهنگی میکنش مصرف را مدلول اجتماعیهاي غیراقتصادي، کنندهتعیین

 عوامل فرهنگی و مناسباتها پیش، سطح مصرف، به شناسی و اقتصاد نهادگرا از مدتجامعه

شد، اما این اندیشه، درحال تبدیل شدن به رهیافت غالب اقتصادي و نسبت داده میاجتماعی 

جوامع هاي اقتصادي و مصرفی ، آرماناجتماعیهنگیفراجتماعی است. زیرا در جهان امروز، عوامل 

ها تعبیه و و در آن یافته اجتماعی و لذا کنش اقتصادي مصرف، ماهیت فرهنگی و دهندرا شکل می

گرفت اما تر، ماهیتاً براي رفع نیاز، صورت میحک شده است. دگرگونی در ماهیت مصرف که پیش

نماید، از علل این تحول هاي برتر، رخ میابی به وضعیتیاکنون براي نمایش ثروت و اظهار یا دست

  .در جامعه کنونی، مصرف، تبدیل به یک فعالیت اجتماعیِ نمایشی شده استبنابراین،  است.

: 2020، 2اند (لوپز و یونمواجه آن جوامع حاضر با که از مهمترین مسائلی است این نوع مصرف،

و روانی،  فرهنگی، اجتماعی ی،محیطمشکالت زیست ایجاد سبببه و منابع محدودیت خاطربه ) و22

). در 108: 1394گردد (شعبانی و کریمی، عنوان یک مسئله بنیادین جامعه ما نیز مطرح میبه

می برخی تحقیقات نشان نتایجیابی این تحقیق به جامعه شهري زنجان، توجه شده است. موقعیت

 درآمد به توجه بدون شهروندان، ف نمایشی وجود دارد.هایی از مصردر زنجان نیز نشانه که دهد

دهند حساسیتی نشان نمی کاالها قیمت به خود، اقدام به خرید و مصرف نموده و نسبت واقعی

اند که تحصیالت رابطه مستقیمی با ). دیگر تحقیقات در زنجان نشان داده78-81: 1388(پرتوي، 

). تحقیقات دیگر در تبریز (پورجبلی و 18: 1390انواعی از مصرف دارد (پورجبلی و خلیلی،

) در دو شهر نزدیک به جامعه 1392افزا، زاده و نسیم) و تهران (کالنتري، رستمعلی1392عبداللهی، 

دهی  هاي فرهنگی به شکل اند که تحصیالت با انباشت منابع و سرمایهموردمطالعه نیز نشان داده

 دانشگاهی تحصیالت کنندگان،مصرف هايمد و از ویژگیانجامی مصرف افزایشهاي خاصی از  شیوه

. مسئله تحقیق این است که آیا وضعیت مصرف افراد در )28: 1395پور، است (ارمکی و سلیمان آنان

شود؟ یا در بسترهاي فرهنگی و اجتماعی شان تعیین میاقتصادي - زنجان، توسط وضعیت اجتماعی

توجه  مصرفشدگی نه حک ت پیشین فقط به مصرف واکثر مطالعااین شهر، حک شده است؟ در 

شده از جنبه مطلوب و نه نامطلوب شدگی نیز به پدیده حکاست. در نادر تحقیقات حکشده 

  در  1شدگی/حک3شدگیهاي متقابل فک(نمایشی) نگریسته شده است. همچنین، رهیافت

 
1 Consumption- 
2 López, Ramón E.; Yoon, Sang W. 
3 Separatedness 
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صورت تجربی و بهکه باید چناندر ادبیات علمی ما طورکلی موضوع تحقیق حاضر شناسی و بهجامعه

تواند از جهت ترسیمِ دو الگوي متقابل از پژوهش حاضر میگیري و آزمون نشده است. پیمتوالی، 

  هاي آن، نوآورانه باشد. تحقیق با دو سئوال و هدف زیر هدایت شده است.کنندهمصرف و حک

شده است یا از آن تماع حککه آیا مصرف، در فرهنگ و اجالف) سئوال کلی عبارت است از این

اقتصادي -که اوالً آیا مصرف، توسط وضعیت اجتماعیشده است؟ سئواالت جزئی عبارتند از اینفک

  شود؟شود؟ ثانیاً چگونه وضعیت مصرف در فرهنگ و اجتماع، حک میافراد، تعیین می

د از شدگی مصرف و اهداف جزئی عبارتنشدگی/حکب) هدف کلی عبارت است از شناخت فک

شدگی مصرف شناخت حک اقتصادي با وضعیت مصرف و ثانیاً-اوالً شناخت رابطه وضعیت اجتماعی

  در فرهنگ و اجتماع.

  

  مرور نظري

فقط براي تظاهر و بازنمایی مصرف حالتی است که در آن 2متظاهرانه)مفهوم مصرف نمایشی(

شکل خرید و تواند بهمی) و 1174 :2019، 3رود نه براي رفع نیاز (وانگ و همکارانکار میبصري، به

هاي پرمصرف اوقات فراغت فعالیت) یا 1309: 4،2011هزمصرف کاال یا خدمات غیرضروري (

تقاضا براي کاالها و خدماتی که از نیازهاي فیزیولوژیکی و ) و هر نوع 2012، 5فیچت (پاتزیوراس و

ظهور  )26: 2018، 6مورفی؛ 1309 :2011شود (هز، رود و به تظاهر، منتهی میامنیتی فراتر می

و  برخالف تأمین نیازهاي اساسی، فقط نمایش ثروت و تأثیرگذاري بر دیگران(همان)هدف ازآن . یابد

؛ 2004، 1هاي اجتماعی موردپذیرش (ویگنرون و جانسوننشان دادن عضویت در طبقات یا گروه

بهبود بخشندن  و) 1383تر (وبلن، پایین طبقات از خود ) و متمایز کردن2012فیچت،  پاتزیوراس و

مصرف و مصرف نمایشی داراي  .) است25: 2004اوین، (اوکاس و مکبه جایگاه اجتماعی خود 

افراد در تالش براي تمایز و برتري و حفظ یا کسب منزلت، فارغ ساختاري مجزا هستند (همان)، زیرا 

هاي اسالمی تر در نظریهکه پیش-فهوممشوند. این ور میاز درجه نیازشان، در نمایش مصرف، غوطه

متعلق  -، طرح و ذم شده بودکنندهنظریه اعتدال، نظریه اخالق مصرف و نظریه رفتار مصرفهمچون 

  است. )1898(7تورستن وبلن نهادگراشناس به جامعه

                                                                                                                                         
1 Embeddedness 
2 Conspicuous Consumption 
3 Wang, Zhaohua; Mengtian,Xue;Wang,Yutao et al. 
4 Gülay Hiz 
5 Patsiaouras, G. and Fitchett, J. 
6 John L.Murphy 
7 Thorstein Veblan 
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شناسی اقتصادي هستند اقتصاد نهادگرا و جامعهشدگی، دو اصطالح نو در شدگی و حکمفهوم فک

- شدگی یک رویکرد کمفک .اندمطرح شده) 1985(2مارك گرانووتر) و 1964(1وسط کارل پوالنیتکه 

کند تمام از ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی در اقتصاد کالسیک است که فرض میو غافل  3اجتماعی

  شدگی یک رویکرد حکهاي اقتصادي، تابعی صرف از اقتصاد است. اما کنش

  شده در بسترهاي ارشی پیچیده از کنش اقتصاديِ تعبیهاست که گز 4اجتماعیبسیار

هاي اقتصادي شدگی، تعبیري است که به محدود شدن فعالیت. حکدهدفرهنگی را ارائه میاجتماعی

عنوان ماهیت، عمق و درجه بهتواند و می )481: 1985(گرانووتر،در نهادهاي غیراقتصادي اشاره دارد 

در ، هاي دو مفهومریشه. )100: 2020، 5زالک(مارك طش درك شودارتباط یک نهاد معین با محی

شناسی گرانووتر، نهفته است؛ جایی که از هر اقدام اقتصادي، تعبیري اقتصاد نهادگراي پوالنی و جامعه

ي اقتصادي و هم در نهادها اقتصاد انسانیزیرا ) 6،2011بندد (موریس و کایرواناجتماعی صورت می

انگیز، در هسته خود تحلیل رابطه این مفهوم بحث). 139: 1968ور است (پوالنی، غوطه غیراقتصادي

: 2020هاي رفتار اقتصادي را دارد (هس،عنوان پایهجامعه و اقتصاد و نقش مداوم روابط اجتماعی به

نامم این شدگی میاستداللی که من آن را حک«گرانووتر در مقاله افشاگرانه خود، اظهار کرد:  ).85

ها به عنوان ست که نهادها[ي اقتصادي] خود توسط روابط اجتماعی مداوم، بسیار محدودند و تصور آنا

نشان داد که روابط بعدها نیز ) و 481: 1985(گرانووتر،  »است پدیده مستقل، سوتفاهمی بزرگ

  ).2005، گرانووترکند (اجتماعی حتی سرنوشت اقتصادي جوامع را تعیین می

داران این ادعا هستند که تمام رفتارهاي انسانی را باید در نهادگرایان، پرچمدر بعد نظري، 

 شدگی نیز در قرابت با نهادگرایان، برآنند کهپردازان حکشان جست. نظریهبسترهاي اجتماعی

 بلکه مستقل کنند؛ نهشدگی، حکم میکالسیک فک رهیافت چهآن هاي اقتصادي، برخالفکنش

  وبلن ابتدا  اند.ها حک شدههستند و در آنشده نهادي اجتماعی مناسبات فرهنگ و تابعی از

با این پرسش  7»آسا) مرفه (تن  طبقه«اش با نام  ترین چهره نهادگرا؛ رویکرد خود را در نظریهشاخص

قتصاد براي پویا شدن، باید از نظریه که چرا اقتصاد، علم پویا نیست؟ طرح کرد و پیشنهاد داد که ا

). در این رهیافت، نهاد و فرهنگ[و اجتماع]، 375و374: 1898(وبلن، هنگی، پیروي کند رشد فر

مفاهیم بسیار مهمی براي درك رفتار اقتصادي هستند که مجموعه اهداف مشترك اعضاي جامعه، 

 
1 Karl Polanyi 
2 Mark Granovetter  
3 Undersocialized 
4 Oversocialized 
5 Marszałek 
6 Carol Morris & James Kirwan 
7 The Theory of the Leisure Class 
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؛ 2011، 1آورند (دورماز، مجاهد و ریحانهنجارها و تمایالت و عزم مصرف را تحت تأثیر در می

  اي ثروت، ظاهر هاي جمعی و پایگاهی یا طبقهدر قالب نمایش) و 2017، 2موششیپمن و دور

. نهادگراییِ اجتماعی، پس از وبلن و تاحدي مستقل از او در اقتصاد )41: 1383شوند (وبلنمی

بنابراین، رویکرد  تر، تعقیب شد.تر و فنیطور واضحشدگی گرانووتر بههاي حکنهادگرا و در اندیشه

توجه است، از نظر تأکید بر تأثیرات فرهنگی و اجتماعی برکنش اقتصادي مصرف، قابل دیگري که

  شناسی اقتصادي گرانووتر است.شدگی در اقتصاد نهادگراي پوالنی و جامعهرهیافت حک

ترین واقعیت این بود که توزیع اموال مادي و مبادله رودررو در بازار در اقتصاد[کالسیک] اساسی

آورند و داشتن یا نداشتن دارایی، مقوله بنیادي در همه وجود میت زندگی را بهرقابت، امکانا

  اقتصاد نهادي و طرفداران ). اما 335: 1385، 3اي است (کوزر و روزنبرگهاي طبقهوضعیت

این ادعا را رد و اظهار کردند که رفتار و نهادهایی که از قبل در جوامع شناسان اقتصادي، جامعه

هاي اقتصادي افراد را تعبیر توانند نسبت به دارایی یا منافع شخصی، کنشند، بهتر میاتعبیه شده

هاي اقتصادي در طول ). به این ترتیب، تحول بزرگ در مورد سیستم482: 1985گرانووتر، کنند (

تاریخ، دو طرح تفسیري متفاوت را خلق کرد. طرحی که عدم امکان جداسازي اقتصاد از جامعه را 

اند؛ و طرحی هاي اقتصادي در روابط و نهادهاي اجتماعی حک شدهکند، زیرا همه سیستمیمطرح م

  که اقتصاد را جدا از نهادهاي اجتماعی و مطابق قوانین اقتصادي خاص خود که از جامعه فک 

دانند که می 5محققان این ایده را جنبشی مضاعفبرخی  ).7: 2008، 4جیداند (گمیاند میشده

: 2008، 6تینزبنایی اقتصاد مبتنی بر بازار را به سمت جامعه به چالش کشیده است (مارمنطق زیر

شده حک پویا و بسترمند، یماهیت ،اقتصادي کنش آیا کهرویکرد، این است پرسش اساسی دو .)129

 و مستقل خشک، ماهیتی یا کندپاي آن حرکت میلذا پابه و فرهنگی دارددر ساختارهاي اجتماعی

کند تا موضوع این مجموعه، چتر نظري منسجمی را فراهم می ه از این ساختارها دارد؟شدفک

اجتماعی و وضعیت مصرف را بررسی نماید و  -ابتدا رابطه وضعیت اقتصادي پژوهش حاضر در زیر آن

هاي تحقیق، به این فرضیه .شدگی وضعیت مصرف، بپردازدسپس، به بررسی چرایی و چگونگی حک

دار اجتماعی و وضعیت مصرف نمایشی همبستگی معنی-بین وضعیت اقتصادياوالً  صورت است که

فرهنگ و مصرف در وضعیت و ثانیاً ؛ مصرف، از جامعه، فک نشده است)وضعیت وجود ندارد (

  اجتماع، حک شده است.

 
1 durmaz Yakup; celik Mücahit, Oruc Reyhan  
2 Dilistan Shipman; Beril Durmus 
3 Coser & Rosenberg 
4 Kurtuluş Gemici 
5 Double movement 
6 Maertens, Eppo 
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  پیشینه تجربی

و دگی ششدگی و حکهاي فکشده در رهیافتتحقیقاتی که به بررسی متوالیِ ادعاهاي مطرح

رس صورت تجربی و متوالی اقدام نموده باشند، در دستمصرفی نمایشی/غیرنمایشی بهرفتار 

حاضر پژوهش شده، نزدیک به موضوع نویسندگان این مقاله، قرار نگرفت. برخی تحقیقات انجام

ع فاده از تاببااستدر استان زنجان کنندگان ) در تحلیل اقتصادي رفتار مصرف1388هستند. پرتوي(

چنان تقاضا را تغییر آن کاالها،کنندگان با افزایش قیمت دریافت که مصرفآل تقاضاي تقریبا ایده

پورکتابی و حبیب یابد.ادامه می گرایش به خرید و مصرف، با کشش درآمدي مثبت دهند ونمی

افتند که داري و مصرف نمایشی زنان شهر تهران دری)، در بررسی رابطه بین دین1393همتی (بابایی

  میزان مصرف در بین قریب به یک چهارم افراد، درحد باال و نمایشی است. آزادارمکی و 

تهران نتیجه گرفتند که الگوي  4هاي منطقه) در بررسی مصرف نمایشی معلم1394پور(سلیمان

کنند تا دانند اما تالش میها، تظاهري است و هرچند خود را جزو طبقه متوسط میمصرف معلم

) در بررسی 1396نژاد و نصرتی (هاي مادي طبقات باال رفتار کنند. علیاساس هنجارها و ارزشبر

 ، دارايآنان اقتصادي دریافتند که کنش تهران زبانهاي تركدریانی اقتصادي کنش شدگیحک

 تهران شهرکالن در را آنان موقعیت ،اجتماعی ايشبکه عملکرد قالب در که است ساختارمند انعطاف

ورشوي و دارد.  فرهنگیاجتماعی این گروه، ماهیت اقتصادي کنش شدگینمایند و حکمی تثبیت

  جوي شناسی بازار در ایران: در جستدر مرور انتقادي بر تحقیقات جامعه) 1397همکاران (

نظیر فضا، فرهنگ، طبقه، نهاد غیررسمی، شبکه و  يشدگی دریافتند که بازار ایران، تعابیرحک

  دارد. میدان 

  شدگی اجتماعی مصرف: حک )، در بررسی2000(1از تحقیقات خارجی، بوگنهولد و فشینگر

اي بین درآمد و مخارج دریافتند که اگرچه رابطه هاي تدریجی در آلمانسوي رابطه درآمد و هزینهبه

  و تواند سطح زندگی افراد وجود دارد اما این رابطه ضعیف است و ساختار اجتماعی، بهتر می

 بررسی وضعیت مصرف و مصرف تظاهري) در 2004اوین (اوکاس و مک .ها را نشان دهدخانواده

که وضعیت مصرف، تحت تأثیر نظارت خود و تأثیرات اجتماعی، اما مصرف تظاهري تنها دریافتند 

 اي در مورد گرایش) در تحقیق زمینه2011هز ( فردي و ویژگی کاالها قرار دارد.تحت تأثیرات بین

هاي مختلف مصرف به مصرف تظاهري در استان موغالي ترکیه، مصرف پرتحرك و تظاهري و سبک

شدگی فرهنگی در شبکه عرضه ) در بررسی حک2015(2وو و پولمن پرستیژي را مشاهده نمود.

گیري ) در اندازه2018مورفی (ها را یادآور شد. شدگی عرضه در شبکهگوشت؛ تأثیر فرهنگ بر حک

انداز جویی با مصرف نمایشی و زیاد (نسبت به درآمد) و پسیشی نشان داد ناتوانی در صرفهرفتار نما

 
1 Bogenhold, Dieter; Fachinger, Uwe 
2 Wu and Pullman 
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هاي اجتماعی بر رفتار شده شبکهنقش واسطه حک ) در بررسی2019(1کم ارتباط دارد. یین و شی

هاي اجتماعی، میزان مصرف کنندگی شبکهحکدریافتند که خانواده داراي مصرف پایین سوخت 

  دهد.ها را کاهش میخانواده

  

  روش تحقیق

. جمعیت موردبررسی، انجام شده است 1399صورت آمیخته و متوالی تبیینی در سالمطالعه به

ساله شهر زنجان است. جمعیت کل شهرستان زنجان  65تا 20شهروندان داراي تحصیالت عالی

عیت، به دو صورت عمل ). براي انتخاب نمونه از این جم1395نفر است (مرکز آمار ایران،  463865

براساس نقشه پستی اي اي چندمرحلهشد: ابتدا نمونه اولیه بخش کمی (نمونه بزرگ) با روش خوشه

گذاري جمعیت آماري تعیین شد و با جاي ها به نسبت هر خوشه،کدپستیشهر و انتخاب تصادفیِ 

س نمونه بخش کیفی (نمونه . سپ2نفر برآورد شد 502) حجم نمونه اولیه q =4/0 و pدر فرمول (با 

کوچک)، از درون نمونه اولیه و با روش هدفمند انتخاب شد که ضمن رعایت قاعده اشباع نظري؛ 

درصد 2هاي مصرف نمایشی نمونه اولیه، مشخص شد و پس از محاسبه ترین دهکباالترین و پایین

ترین نفر غیرنمایشی 10و  تریننفر نمایشی 10دست آمد که به 20هاي باال و پایین، عدد از دهک

  نامه (بسته و باز) است. هاي دو بخش، شامل پرسشابزار و روش گردآوري داده .3افراد را شامل شد

هاي عمدتاً از گویهاقتصادي  -وضعیت اجتماعیو  نمایشی مصرف برايبخش کمی در ابزارسازي 

سئوال برگرفته از  52مه بسته با ناوضعیت مصرف با استفاده از پرسشتحقیقات پیشین استفاده شد. 

همتی پورکتابی و بابایی)، حبیب2004و2002)، اوکاس و همکاران (1999و همکاران (4ایستمن

در  پایگاهیو  تظاهري، حیثیتی (پرستیژي)) در سه بعد مصرف 1393)، حسینی و احمدي (1393(

نامه (شاخص یز با پرسشاقتصادي ن- گیري شد. وضعیت اجتماعیاندازه 5قسمتی لیکرتطیف پنج

اي گونههاي مصرف نمایشی، بهگیري شد. گویهتحصیالت، شغل، درآمد، منطقه محل سکونت) اندازه

 
1 Jianhua Yin; Shaoqing Shi 

  براي بخش کّمی، طبق فرمول زیر محاسبه شد.  نه بزرگ)اولیه (نمو تعیین حجم نمونه 2
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 10بندي نمرات مصرف به هاي باال و پایینِ مصرف از طبقهکیفی (نمونه کوچک) ابندا در تعیین دهک براي تعیین حجم نمونه  3

  صورت زیر عمل شد.بهو سپس  SPSSV.20بندي اتوماتیک و دستی در نرم افزار صورت طبقهطبقه به

502) + (1002= 10/04تقسیم بر502) تقسیم بر   1002= 10/04) = 20/08  
4 Eastman 
5 Likert Scale 
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طراحی شدند که نوع مصرف (نمایشی/غیرنمایشی) را بررسی کنند نه صرف میزان مصرف را. روایی 

  ت آمد:محتوایی و صوري این ابزار بررسی شد و پایایی آن به صورت زیر به دس

  

تعداد  ضریب آلفاي کرونباخ  سازيضریب دونیمه

 گویه

ابعاد 

  متغیر

  متغیرها

  زیرمقیاس  مقیاس کل  

  0/ 93نیمه اول:  

  96/0نیمه دوم: 

همبستگی دو نیمه: 

87/0  

مصرف   حیثیتی  6 63/0  0/ 97

  تظاهري  34 97/0  نمایشی

  پایگاهی  12 94/0

  دياقتصا –وضعیت اجتماعی  4  - 73/0 -

  

یافته است که براي گردآوري چرایی و ساختارنامه باز و مصاحبه نیمهابزار بخش کیفی، پرسش

برداري و ضبط صدا ها از یادداشتشدگی مصرف استفاده شد. براي ثبت مصاحبهچگونگی حک

ع به تحلیلی (رجو  با تکنیک مقایسه 1استفاده شد. براي بررسی روایی ابزار از معیار قابلیت اعتماد

شناس) استفاده جامعه 5ها) و تکنیک ممیزي (استفاده از نظر  هاي خام و مقایسه مقوالت با داده داده

 GT(2بنیاد (دادهنظریه رویکرد هاي کیفی با داده؛ و  SPSSافزار آماريهاي کمی در نرمدادهشد. 

  ) تحلیل شد.1998(4اشتراوس و کوربینمند با کدگذاري نظام) 1960( 3اشتراوس و گالسر

  

  هایافته

  هاي نمونه تحقیق. ویژگی1

  نشان داده شده است. 1اطالعات آماري مربوط به توزیع متغیرها در بخش کمی در جدول 

  

 
1 Trustworthiness 
2 Grounded Theory(GT) 
3 Strauss & Glaser  
4 Corbin 
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  توزیع فراوانی متغیرها در نمونه بخش کمی(نمونه بزرگ): 1جدول

  حداکثر  حداقل  واریانس  انحراف معیار  میانگین  معتبردرصد  درصد  فراوانی  

ن
س

ل)
سا

ه 
(ب

  

 3/23 5/22 113  30زیر 

85/38 56/90 56/9 22 62 

 2/30 3/29 147  39تا  30

 5/31 5/30 153  49تا  40

 4/14  9/13 70  59تا  50

 6/0 6/0 3  و باالتر 60

س
جن

  

      6/50 6/50 254  زن

      4/49 4/49 248  مرد

ت
ال

صی
ح

ت
  

      2/5 2/5 26 کاردانی

      6/54 6/54  274  لیسانس

      6/39 6/39 199  فوق لیسانس

      6/0 6/0 3  دکتري و باالتر

ی
غل

ش
ت 

الی
فع

 - 
فه

حر
ي

ا
  

      7/8 4/8 42 بیکار

      9/19 1/19 96  دارخانه

      2/8 2/8  41  تحصیلدرحال

       5/3  4/3 17  آزاد کارگري

       1/3 0/3 15  آزاد کارفرما

      0/7 8/6 34  فرماآزاد خویش

      5/38  1/37 186  کارمندمعمولی
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  حداکثر  حداقل  واریانس  انحراف معیار  میانگین  معتبردرصد  درصد  فراوانی  

      8/0  8/0 4  رتبهکارمند عالی

      9/9 6/9 48  سایر

قه
ط

من
ی  

ون
سک

م
  

      4/25 5/22 113 1منطقه 

      6/25 7/22 114  2منطقه 

       4/25 5/22 113 3منطقه 

           6/23 9/20 105 4منطقه 

رآ
د

نه
مو

ر ن
ها

اظ
ه 

ا ب
(بن

د 
م

ها 

ن)
ما

تو
ه 

و ب
  

  6358876  019/3692053  
361/

13649956  
0  40000000  

 هاي درآمددهک

  90دهک  80دهک  70دهک   60دهک  50دهک  40دهک  30دهک  20دهک   10دهک 

3000000  3500000 4500000 5000000 6000000 
680000

0 
7500000 8000000 10000000 

و 
ل 

 ک
س

یا
مق

مق
یر

ز
س

یا
ها

  

  حداکثر  حداقل  کشیدگی چولگی  واریانس  انحراف معیار میانگین 

 242 66 853/1 030/1 641/1286 870/35 23/111  مصرف نمایشی(مقیاس کل)

 30 6 645/1 801/0 237/17 152/4 02/17  حیثیتیزیرمقیاس مصرف 

 161 36 078/1 845/1 931/656 631/25 76/68  زیرمقیاس مصرف تظاهري

 60 12 282/1 451/1 443/79 913/8 91/25  مقیاس مصرف پایگاهیزیر
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  . تحلیل کمی2

-اجتماعی وضعیتمصرف نمایشی و تحلیل آماري براي بررسی پرسش و فرضیه اول انجام شد. 

نرمال نبودند اقتصادي، –اجتماعی هاي وضعیتدادهاي و نرمال؛ اما در سطح سنجش فاصله اقتصادي

)05/0P<  .(وضعیت اجتماعی دهد کهنشان می اسپیرمنزمون ناپارامتریک همبستگی ماتریس آ-

اقتصادي با مصرف -وضعیت اجتماعی .هستند ، همبسته (معکوس)مصرف نمایشیاقتصادي و 

 و مصرف پایگاهی، همبسته نیست. از حیثیتیاما با مصرف ) دارد معکوسهمبستگی (تظاهري 

، مصرف مصرف نمایشی عیالت، با مجمواقتصادي، شاخص تحص- هاي وضعیت اجتماعیشاخص

مصرف ع شاخص وضعیت شغلی، با مجمو تظاهري و مصرف پایگاهی همبستگی (معکوس) دارد.

و مصرف  مصرف نمایشی عشاخص درآمد، با مجمو. کدام از ابعاد آن همبسته نیستو هیچنمایشی 

همبستگی  حیثیتیشاخص منطقه محل سکونت، با مصرف . تظاهري همبستگی (معکوس) دارد

 ).2(جدولدارد معکوس و با مصرف تظاهري همبستگی مستقیم 

  

  مصرف نمایشیو اقتصادي -: ماتریس همبستگی (اسپیرمن) بین وضعیت اجتماعی2جدول

   1  ابعاد متغیر  6  ابعاد متغیر

9  8  7  5  4  3  2  

–. وضعیت اجتماعی1  همبستگی 1 241/0** 289/0** 998/0** -427/0** -114/0* 029/0 -154/0** -045/0

 )Pداري(معنی . 000/0 000/0 000/0 000/0 025/0 562/0 002/0 358/0  اقتصادي
  . تحصیالت2  همبستگی 241/0** 1 -027/0 236/0** -260/0** -236/0** 021/0 -292/0** -136/0**

ص
خ

شا
ی

اع
تم

ج
ت ا

عی
ض

 و
ي

ها
–

ي
اد

ص
قت

ا
  

 داريمعنی 000/0 . 548/0 000/0 000/0 000/0 646/0 000/0 002/0

. وضعیت 3  همبستگی 289/0** -027/0 1 241/0** -108/0* 093/0 -009/0 086/0 -019/0

 داريمعنی 000/0 548/0 . 000/0 026/0 051/0 853/0 065/0 682/0  شغلی

  . درآمد4  همبستگی 998/0** 236/0** 241/0** 1 -437/0** -126/0* 038/0 -165/0** -052/0

 داريمعنی 000/0 000/0 000/0 . 000/0 011/0 428/0 001/0 278/0

. منطقه 5  همبستگی -427/0** -260/0** -108/0* -437/0** 1 010/0 -193/0** -112/0* -005/0

 داريمعنی 000/0 000/0 026/0 000/0 . 848/0 000/0 022/0 916/0 محل سکونت
 . مصرف نمایشی6  همبستگی -114/0* -236/0** 093/0 -126/0* 010/0 1 383/0** 942/0** 741/0**

 داريمعنی 025/0 000/0 051/0 011/0 848/0 . 000/0 000/0 000/0
. مصرف 7  همبستگی 029/0 021/0 -009/0 038/0 -193/0** 383/0** 1 313/0** 092/0*

د   حیثیتی
عا

اب
ر 

غی
ی/

ش
ای

نم
ف 

صر
م

ی
ش

ای
نم

  

 داريمعنی 562/0 646/0 853/0 428/0 000/0 000/0 . 000/0 044/0
. مصرف 8  همبستگی -154/0** -292/0** 086/0 -165/0** -112/0* 942/0** 313/0** 1 643/0**

 داريمعنی 002/0 000/0 065/0 001/0 022/0 000/0 000/0 . 000/0  تظاهري

. مصرف 9  همبستگی -045/0 -136/0** -019/0 -052/0 -005/0 741/0** 092/0* 643/0** 1

 داريمعنی 358/0 002/0 682/0 278/0 916/0 000/0 044/0 000/0 .  پایگاهی

 01/0.**  و   05/0 .*
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اي غیرنرمال هستند. آزمون اقتصادي، در سطح سنجش رتبه-هاي وضعیت اجتماعیشاخص

، تفاوت مقادیر مصرف نمایشی با توجه به سطوح مختلف 1کروسکال والیس بر مبناي آماره کااسکور

، مصرف تظاهري و مصرف پایگاهی حیثیتیدهد. براي زیرمقیاس مصرف حصیالت را نشان میت

داري مصرف نمایشی و ابعاد آن با توجه نتایج بررسی، تفاوت معنی. همان نتیجه به دست آمده است

، برحسب وضعیت حیثیتیدهد، تفاوت زیرمقیاس مصرف هاي شغلی را نشان میبه سطوح یا رتبه

لحاظ دار نیست؛ اما تفاوت زیرمقیاس مصرف تظاهري و زیرمقیاس مصرف پایگاهی بهشغلی معنی

دهد هاي درآمد، نشان مینتایج بررسی تفاوت مصرف نمایشی برحسب دهک. دار استآماري، معنی

کند اما تفاوتی در زیرمقیاس داري در مصرف نمایشی ایجاد نمیهاي درآمد، تفاوت معنیکه دهک

نتایج بررسی تفاوت مصرف نمایشی برحسب  کند.و پایگاهی ایجاد میحیثیتی مصرف تظاهري، 

داري در مصرف نمایشی و دهد که منطقه محل سکونت، تفاوت معنیمناطق محل سکونت، نشان می

  ). 3(جدول کندتظاهري و پایگاهی ایجاد می ،حیثیتی

 
  اقتصادي- هاي وضعیت اجتماعیخصوالیس) بررسی تفاوت مصرف طبق شا: نتایج آزمون (کروسکال3جدول

مصرف   ابعاد مصرف نمایشی

  نمایشی

  

مصرف 

 پایگاهی

مصرف 

 تظاهري

مصرف 

 حیثیتی

محاسبات براي شاخص   کااسکور 034/31 869/13 127/44 792/12

 آزاديدرجه 3  3 3 3  تحصیالت

  داريمعنی 000/0 005/0 000/0 003/0

محاسبات براي شاخص   کااسکور 015/48 815/14 167/61 568/41

 آزاديدرجه 8 8 8 8  وضعیت شغلی

  داريمعنی 000/0 063/0 000/0 000/0

محاسبات براي شاخص   کااسکور 161/15 431/23 982/22 422/24

  درآمد

  2هاي درآمد)(دهک

  آزاديدرجه 9 9 9 9

  داريمعنی 087/0 005/0 006/0 004/0

محاسبات براي شاخص   رکااسکو  454/9 097/40 107/26 637/15

 آزاديدرجه 3 3 3 3  منطقه محل سکونت

  داريمعنی 024/0 000/0 000/0 001/0

 
1 Chi-Square 

  :مصرف نمایشیهاي درآمدي و دهکنتایج ضریب همبستگی (اسپیرمن) بین   2
     نمایشی مصرف مصرف حیثیتی مصرف تظاهري مصرف پایگاهی

  درآمد  ضریب همبستگی -120/0* 025/0 -165/0** -039/0
 سطح معناداري 016/0 609/0 001/0 415/0  هاي درآمد)(دهک

 تعداد نمونه 404 430 423 438
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-دهد که وضعیت مصرف نه تنها، مستقل از وضعیت اقتصادينشان میدو آزمون آماري نتایج 

  اجتماعی افراد است، بلکه گاهی معکوس است.

  

  . تحلیل کیفی3

دهی به سئوال ( و فرضیه موقت) بنیاد، براي بررسی و پاسخادهتحلیل کیفی در رویکرد نظریه د

- نفر فوق1نفر مرد؛  4نفر زن و 6سال؛  42تا 29نمونه نمایشی در دامنه سنی انجام شده است. دوم 

نفر آزاد 3نفر کارمند، 3اي حرفهلحاظ فعالیت شغلینفر فوق لیسانس؛ به 4نفر لیسانس و  5دیپلم، 

فرما نفر خویش1التدریس ساعتی، نفر حق1نفر بیکار، 1کند)،یگران کار می(کارگر است و براي د

نفر  6؛ 41تا 29دار هستند. نمونه غیرنمایشی در دامنه سنینفر هم خانه1کند) و (براي خود کار می

نفر  2نفر دانشجوي دکتري؛ 1لیسانس و نفر فوق 2نفر لیسانس و  6دیپلم، نفر فوق1نفر مرد؛  4زن و

دار هستند و دو نفر شغل خود را نفر هم خانه1فرما و نفر خویش1نفر بیکار،  2نفر آزاد، 2، کارمند

  اعالم نکردند.

  

  هاي نمونه نمایشی و غیرنمایشیهاي مستخرج از مصاحبهمقوله

ها و سپس ها در دو حوزه فرهنگ و اجتماع به دست آمده است. در ادامه، توصیفی از یافتهیافته

  شود.اي، ارائه میزمینهتدوین نظریه 

  

  هنجارهاي فرهنگی در نمونه نمایشی

  تسرّي هنجارهاي نمایشی -1

 نمایش مصرف براي کسب و حفظ منزلت و آبرو -

  پیروي از الگوي نمایش مصرف -

  هاي زیر اشاره کرد:توان به  مصاحبهمی» نمایش مصرف براي کسب و حفظ منزلت و آبرو«درباره 

  ها باشد. شاید االن مهمترین کار براي حفظ آبرو در مهمانی:  اسراف کردن A1کد 

اي غیرضروري که توي اون جمع کم نیارم کاري انجام بدم یا هزینهخاطر این: پیش میاد بهD4کد 

 داشته باشم

: مجبورم عرف جامعه را رعایت کنم. جایی ممکن است من از آبروي خودم بترسم، هزینه E5کد 

 ظ شود.کنم تا آبرویم حفمی

  زیر اشاره کرد.هاي مصاحبهتوان به می »پیروي از الگوهاي مصرف نمایشی«درباره 
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ره، روي منم عنوان سبک زندگی از مردم انتظار میخریدن و مصرف و دور ریختن که به: B2کد 

  تأثیر دارد...

 کنمستفاده می: من در جامعه زندگی کنم، پس از توان خودم براي همرنگ کردن خودم با مردم اH8کد 

- اي باید داشته باشه وگرنه بیکنه مثال خانهره کسی که کار میبه این خاطر که انتظار می :G7کد 

  شه.عرضه تلقی میشعور یا بی

  

  دگرگونی در هنجارهاي اکتساب و تحرّك اجتماعی -2

 گرا با هدف تحرّك اجتماعینمایش منفعت -

 دتالش براي توانا و موفق جلوه دادن خو -

  هاي جدید و مد.روز بودن با انطباق طرحاظهار توانایی و به -

  ها به صورت زیر است.هاي مربوط به این مقولهبرخی مصاحبه

هایی که شود گفت اما شرایط روي رفتار تاثیر دارد، حداقل با گزینهچشمی نمیوهم: چشمA1کد 

  کنه.برات فراهم می

منزلم قیمت باالیی داشته باشه ولی اگر این کار را انجام  دونم حتما تزئینات: ضروري نمیH8کد 

  ندهم در ازدواج فرزندم تاثیر دارد...

اي که کنم، اونم توي جامعهکنم به خودم خدمت میکنم، فکر می: وقتی خریدومصرف میC3کد 

  ده.فقط به این، اهمیت می

روز و که بگم منم آدم به/ براي آنکنم: من از خیلی از کاالهاي مصرفی دیگران استفاده نمیF6 کد

  ام.الکچري و ثروتمندي

  

  هنجارهاي فرهنگی در نمونه غیرنمایشی:

  شود.عکس حالت فوق، مشاهده میهاي این بخش از نمونه، در مصاحبه

  مدار با مصرف نیازمحور و پایداراندیشی آیندهجمع -1

  درك فرهنگ ناصحیح مصرف و رویگردانی از آن -

  ه سمت مصرف جبرانی براي نفع جمعی بچرخش  -

  اندازنگري و پسآینده -

  صورت زیر است.به» مدار با مصرف نیازمحور و پایداراندیشیِ آیندهجمع«هاي برخی قول

وبرق خاطر زرقهکنم. اگر اطرافیان ب: با دیدن مصرف نادرست سعی در مصرف صحیح میK11کد 

  بینی مگسانند گرد شیرینی.ل دوستان که میاین دغ پس بهتره نباشند.کنارم باشند 
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  کنم از این الگوي نادرست که در جامعه در اکثریت افراد وجود دارد پرهیز کنم.: سعی میN14کد 

  المثل قدیمی دارندگی و برازندگی، به نظر من باید اصالح بشه.: اصالً این ضربM13کد 

را اند و تبعات آنیشی را به چالش کشیدهصورت خودآگاه، هنجارهاي نمانمونه غیرنمایشی که به

  دهند.اند، به سمت مصرف جبرانی براي نفع جمعی گرایش نشان میدرك نموده

  چشمی عملی ناپسنده/حتی اگر توانایی داشته باشم...همبهکه تجملگرایی و چشم: دلیل دیگر اینR18کد 

دن باعث ضرر و زیان و ا غلط جلوه می: این نوع باورها که کار غلط را درست و کار درست رT20کد 

  شن.از هم پاشیدگی جامعه می

  گرایی که عموم و نیازهاي کل جامعه را در نظر گرفت/ مصرف : فرهنگ درست اونهQ17کد 

  عقیده من تجاوز به زندگی دیگرانه.به

  اند:شوندگان، اظهار داشتهمصاحبه» اندازنگري و پسآیندهدرباره 

  نگري صرف کنم...انداز و آیندههاي خانوار را بیشتر براي پسنم هزینهک: سعی میK11کد

  انداز کنم.کنم پسانداز براي آینده/پولی را که صرف خرید وسایل غیرضروري میخاطر پس: بهR18کد 

  کنم...انداز می: اگر اضافی داشته باشم پسP16کد 

  

  هاي تشخیص و کاراییاستراتژي -2

  فیبندي مصراولویت -

  مصرف متمرکز بر احتیاج -

 ي اقتصادي کاملتأکید برکارکرد و کارایی، استفاده و بهره -

شود. درخصوص سه مقوله فرعی، شناسایی می» هاي تشخیص و کاراییاستراتژي«تحت مقوله اصلی 

  اشاره است:هاي زیر قابلمصاحبه» بندي مصرفیاولویت«

  اي من در زندگی دارد نه به خاطر جامعه.ه: خریدها در کل بستگی به اولویتO15کد 

    بندي داشته باشند و نیازشان را بر طبق آن در اولویت قرار دهند.: مردم باید اولویتP16کد 

      کند.هاي دیگران، تغییر نمیهاي بنده با خواسته:  اولویتT20کد 

  هاي زیر اشاره کرد:توان به مصاحبهمی» مصرف متمرکز بر احتیاج«درباره 

  کنم در صورت توان خرید کنم.:  چیزي را که نیاز مبرم دارم سعی میQ17کد 

  : اگر نیاز نداشته باشم نمیخرم هرچند تبدیل به فرهنگ شده باشه.O15کد 

 : باید مورد نیازم باشه تا بخرم بنا به ضرورت و نیازم...M13کد 

 کنم که نیاز داشته باشم: فقط موقعی هزینه میN14کد 

 کنم.نظر میاز خرید غیرضروري که احتیاجی به آن ندارم صرف: P16کد 
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  صورت زیر است.ها بههاي تشخیصی، برخی مصاحبهدرباره استراتژي

سانی اي دارم و با نظر دیگران تحریک شوم و مشابه آن را که مثال کاربرد یک: وقتی وسیلهR18کد 

انی که وسیله برایم کاربرد دارد آن را تعویض کنم که تا زمطور نیست. یا ایندارند را دوباره بخرم این

 که کاربردش را از دست بده.مگر این

  : خرید اصولی مصرف بهینه و به دور از دوریز.M13کد 

کنم چون کنم در خریدهایم دقت کنم تا بعداً دور نریزم/ خرید اضافی اجتناب میسعی می :P16کد 

  .شوددور ریز می

  

  مصرف نمایش هاي مقابلاستراتژي -3

 توجهی به نمایش مصرفرفتارهاي غیرواکنشی و بی -

  تکیه بر منطق و عقالنیت هدفمند -

  در برابر نمایشگران نیز دارند. برخی از اظهارات » اياستراتژي مقابله«غیرنمایشگران، تعدادي 

  صورت زیر است.به

  ها نشوم.کنم تا باعث تشویق آن: ... توجهی هم نمیR18کد 

کنم توجهی کنند، سعی میرا قبول می: زمانی که یک کاال و خدماتی رایج شده مردم آنK11 کد

  آن نداشته باشم.به

  کنم.کنم، پس توجهی نمیکنه و خودمو بازیچه تصور می: استقالل فکریمو سلب میL12کد 

معقول و هاي رفتاري خود، به عقل و منطق تمسک جسته و قصد ناغیرنمایشگران، در توضیح ریشه

  غیرمنطقی نشان دادن رفتار نمایشی را دارند.

  کنم.گرا دچار اشتباهن/ من براي منطقی بودن تالش میاکثر مردم مصرف: M13کد 

  کنم/ آدم باید وسایلی که به دردش خریدهاي غیرضروري، دور از عقله، خودداري می :P16کد 

  خوره تهیه کنه.می

  و بهترین روش را جایگزین روش غلط جامعه کنیم.بهتر است عقالنی فکر کنم : T20کد 

  

  باورهاي فرهنگی در نمونه نمایشی

  گیري نیازها و باور به لزوم ارضاي سلسله نیازهاي نمایشیشکل -1

 عنوان نیاز و ضرورت.درباره نیاز و باور به نمایش مصرف به1توضیحات فردنگرانه -

 د به نفس، تعقیب کامروایی و لذایذ شخصی). ارضاي تنوع مزاجی (میل و رضایت شخصی، اعتما -

 
1 Idiographic explanation 
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  عنوان مفّرعنوان نیاز و منحصر بودن بهمدگرا بودن به -

مقوله 3گیري نیازهاي نو و باور به لزوم ارضاي سلسله نیازهاي نمایشی داراي مقوله اصلیِ شکل

عنوان نیاز و  توضیحات فردنگرانه درباره نیاز و باور به نمایش مصرف به«هايفرعی است. مصاحبه

 چنین است.» ارضاي تنوع مزاجی«و » ضرورت

: هرکسی یک سري نیاز داره که تأمینش منجر به حال خوب و لذت از زندگی یا هر حس A1کد 

  .شهخوب دیگه می

هم برم برام مهمه،از نظر من خیلی: لذتی که من از این خریدهاي به نظرشما غیرضروري میG7کد 

کرده/خرید ضروري فقط خوراك و پوشاك نیست. چیزي که حالتو خوب ضروریه چون حالمو خوب 

  کنه اتفاقا خیلی هم ضروریه.

ده چون دیدگاه و باور تعداد : غیرضروري بودن در این مرحله اهمیت خودشو از دست میB2کد 

زیادي انسان مطرحه/ کاالي غیرضروري نداریم/حتی کاالهاي غیرضروري، همان کاالهاي اساسی ما 

  ن.هست

  ها چنین است:مصاحبه» عنوان یک مفّرعنوان یک نیاز و منحصر بودن بهمدگرا بودن به«درباره 

ام نظر بدن/خب حال که شیک باشم، مردم هم نتونن دربارهخوام عمومی نشم، درعینمی :C3کد

  کنم تک بودنه.این تنها راهش، فکر می

ها با دیگران متفاوته/ از کاالهاي شاپفی: رفتار و طرز نگرش من به خرید و رفتن به کاF6 کد

  کنمدیگران استفاده نمی

  

  تسلیم یا انتخاب آگاهانه باورهاي نمایش مصرف -2

 تسلیم آگاهانه -

  تأثیرپذیري گزینشی از باورهاي فرهنگی -

ها به برخی مصاحبهباره، ، دو مقوله فرعی دارد. دراینتسلیم یا انتخاب آگاهانه باورهاي نمایشی

  رت زیر است.صو

جا اسراف معیار خوبی باشه و ثروت بهتر کنی اگر اوناي زندگی می: مهمه که تو چه جامعه G7کد

 از علم باشه و من بر این باور نباشم؛ باید یا از ارتباط با افراد جامعه دوري کنم یا مهاجرت کنم.

  و عقاید رو چقدر قبول دارم. ذاره/ البته تاثیرش به اینه که خودم اون رفتار: خب تاثیر میC3کد 

  زنم، باید با زندگی من سازگار باشه.: با شرایط زندگی خودم محک میJ10کد 

  

  



  شدگی مصرف: تبیین مصرف نمایشی و غیرنمایشی ... شدگی و حک فک

61 

  هاي مالی و آرزوي رفع آن براي نمایش بیشترمحدودیت -3

  گرعنوان متغیر مداخلههاي مالی بهمحدودیت -

  دارند:اظهار میعان نموده و اذ هاي مالی با هدف تظاهر بیشتر،رفع محدودیتنمونه نمایشی، به 

  کنم.کنم و چیزهایی که دوست دارم را تهیه می: اگر توان مالی داشته باشم بیشتر خرید میI9کد 

  ترم.: اگه پول بیشتري داشتم بهتره دیگه راحتB2کد 

که در نظر دیگران، موفق خریدم که نیاز نیست ولی بخاطر این: اگر پول داشتم چیزهایی میF6کد 

  خریدم.شم میبا

  : بخاطر سطح درآمد پایینی که باتوجه به نیازهایم دارم همیشه مجبورم دو دوتا چهارتا کنم.A1کد 

  کردم.تونستم بیشتر داشتم بهتر زندگی می: اگه میC3کد 

  کنم که دیگران فکر کنن موفقترم: من اگه پول بیشتر داشته باشم بیشتر خرج میG7کد 

  کنم.اشته باشم، بدون نگرانی، خرید و مصرف میشو د: اگه تواناییE5کد

  

  باورهاي فرهنگی در نمونه غیرنمایشی

  گزینش از باورهاي غیرنمایشی -1

  تکیه بر فرهنگ آرمانی غیرنمایشی -

 تأثیرپذیري انتخابی سودمند -

  ها و تالش براي تنظیم مالیباور به سازش با محدودیت -

  ، برخی اظهارات عبارتند از:هنگ غیرنمایشی و تأثیرپذیري انتخابیدرباره گزینش آگاهانه از باورهاي فر

: با تغییر و پیشرفت مخالفتی ندارم اما هر نگرشی که از درستی آن اطمینان دارم را اجرا L12کد 

 کنم. می

دهم چون باعث ترویج یک رفتار و : ببینم اگر انجام این کار معقوله آن را الگو قرار میK11کد 

  شود.می فرهنگ درست

کنم باورهاي غیرمادیم از : این باورها و خریدها سعی کردم تأثیرگذار نباشن/سعی میN14کد 

  باورهاي مادیم بیشتر باشن.

  شوندگان، اشاره کرد.توان به نظر، تمام مصاحبهدرباره تکیه بر فرهنگ غیرنمایشی می

رم/ور نبود مشربه از زر ناب با ونقل عمومی میجویی با حمل: ماشین دارم اما براي صرفهK11کد

  .دوکف دست توان خورد آب

 کنم.: از خریدهاي غیرضروري و اسراف کردن خودداري میP16کد 

 : به اندازه و میزان باید مصرف کرد.Q17کد 
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 دلیل ناپسندبودن و گناه آن و هم ثواب بودنِ قناعت...کنم/ هم به: از اسراف دوري میR18کد 

با برخی بیانات زیر در این نمونه » ها و تالش براي تنظیم مالیزش با محدودیتباور به سا«مقوله 

 شود.مطرح می

کنم/چون با خریدومصرف مازاد، هزینه به خانواده ریزي مالی خانواده عمل می : طبق برنامهL12کد 

 شه. تحمیل می

  کنم.سنجی مالی خودم خرید و مصرف می: من بنا به نیاز و امکانM13کد 

  کنم درصورت نیاز و توانایی مالی کاالیی را تهیه یا خدمات را مصرف کنم.: سعی میR18 کد

 1صورت شکل (هنجارها و باورهاي فرهنگی) بهشدگی مصرف نمایشی/ غیرنمایشی در فرهنگ حک

  شود.ترسیم می

  

  
  شدگی مصرف نمایشی/غیرنمایشی در فرهنگحک: شماي 1شکل 
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  ونه نمایشیهاي اجتماعی در نمارزیابی

  نقش روابط مداوم اجتماعی در نمایش مصرف -1

 هاي مصرفی شبکه شخصیها و قضاوتاسیر ارزیابی -

  اي دلخواهنمایش مصرف براي حفظ ارتباطات شبکه -

  زیر اشاره کرد. هايبه مصاحبهتوان می» نقش روابط مداوم اجتماعی در نمایش مصرف«درباره 

 ام.نواده تاثیرات زیادي گرفته: از دوستان، همکاران، خاH8کد

گیرم، ممکنه باعث بشن کاالیی : بعضی افراد درجه یک فامیل که ازشون راهنمایی میI9کد

  غیرضروري بخرم.

رم ها میرن مثالً پاساژهاي گرونی که من توان خرید ندارم فقط با اونها می: جاهایی که اونF6کد

  خرم که نیاز ندارم.و چیزهایی می

  زیر اشاره کرد. هايبه مصاحبهتوان می» اي دلخواهمصرف نمایشی براي حفظ ارتباطات شبکه«درباره 

 : حفظ ارتباط با افرادي که با آن مراوده دارم برام مهم است.E5کد 

-هاي غیرضروري دقیقا براي اینه که ارتباط با افرادي را حفظ کنیم که نسبت به آن: مصرفH8کد 

  ها حس داریم.

  

  مصرف هاي ارزیابانۀ تناقض -2

 هاي مصرفی شبکه شخصیها و قضاوتتوجهی به ارزیابیبی -

 وبرگشتی، در شبکه شخصیهاي بازخوردي و رفتارزیابی -

  گیرنده نهاییعنوان ارزیاب و تصمیمکننده بهمصرف -

  صورت زیر هستند.ها بهها، برخی مصاحبهتوجهی به ارزیابیدرباره بی

ذارم در به خرید و  گیرم شاید نظر نزدیکان گاهی کمی سست کند اما نمییم می: مستقالً تصمI9کد

 کنم.کنم اما نظرشونو دخیل نمیاستفاده من تاثیر بذارن/گوش می

ها هم شاید خوام بدونم/ خیلی وقتگیرم چه بخرم نخرم اما نظراتو هم می: خودم تصمیم میG7کد

 ناراحت بشم.

وبرگشتی، در شبکه شخصی خود دارند به این هاي بازخوردي و رفتیبرخی دیگر از افراد، ارزیاب

  صورت که:

: نظر تکمیلی خود را در مورد کیفیت و طرز استفاده را از نفر مقابل خودم که حاال رفیقم D4کد 

  شم. باشد یا کسی دیگر جویا می
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ته بازم ممکنه نظرشونو خوام/ البخوام قبولشون دارم که نظر میهایی که ازشون نظر می: اون G7کد

 گیرم.خوان ازشون نظر میدونم دوستم دارن و خیرمو میقبول نکنم اما می

باره برخی بیان شود. دراینگیرنده نهایی نمایان میعنوان ارزیاب و تصمیمکننده بهدر نهایت مصرف

  کنند:می

ها تأیید کنن نه تابع آن : در خریدهام از دیگران اگر نظر بخواهم دوست دارم انتخاب مراJ10کد 

 باشم.

  گن رو بخرمها میکه حتما هرچیزي که اوندن ولی این: راجع به خریدهام نظر میD4کد 

  طوري نیست.این 

  

  هاي اجتماعی در نمونه غیرنمایشیارزیابی

  مصرفی هاي ارزیابانه ارزیابی فرایندي و تناقض -1

  دیگرانهاي ارزیابینیازي از بی -

  کارانه و تکمیلیشورت محافظهارزیابی و م -

  کننده در مقام ارزیابمصرف -

شود. تر، شناسایی میاي مالیممقوله ارزیابی فرایندي و متناقض، در نمونه غیرنمایشی نیز به گونه

  دیگران، چنین است:هاي ارزیابینیازي از ها درباره بیبرخی مصاحبه

 هاي دیگرانه.دیدگاه هاي من معموالً بدون در نظر گرفتن: مصرف N14کد 

ها نظر خرم نه چیزي که آن: اطرافیانم هرقدر اصرار کنند؛ چیزي که مورد نیازم است میQ17کد 

 دهند.می

  کنند:اشاره می» کارانه و تکمیلیارزیابی و مشورت محافظه«شوندگان به تعدادي از مصاحبه

کنم/اگه با دالیل منطقی  ه بحث میپذیرش نظرات با فرد نظردهند: در مورد پذیرش یا عدمL12کد 

  پذیرم.قانعم کند می

کنم در غیر این هام باش، استقبال می: اگر نظرات خانواده در راستا و تکمیل خواسته T20کد

 صورت خیر.

  هاي مثبت و منفی در نهایت خود در مقام ارزیاب و کننده با کنار هم گذاشتنِ گزینهمصرف

  گویند:شوندگان میکه برخی از مصاحبهگیرد. چنانگیرنده نهایی قرار میتصمیم

گیرنده نهایی همیشه خودمم چیزي که خودم دوست دارم و مورد : در آخر تصمیمM13کد 

  کنم.پسندمه خرید می
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دهم شاید از دیگران مشورت بخوام اما در نهایت نظر و تصمیم نظر خودم را اولویت می: R18کد 

  خودم مهمه.

کنم، اما به آن معنا نیست که اطرافیانم الگوي خریدهاي من شان استفاده می: از نظر K11 کد

  باشن.

  

 نمایشیتحریکات اجتماعی در نمونه 

  مصرفی در شبکه اجتماعی هاي تحریکات تناقض -1

 اي و دوردستشبکههاي برونمحرك -

 اياي و خانوادهشبکههاي درونمحرك -

  کننده نمایشیفمخالفت شبکه خانواده و مقاومت مصر -

  تواند نقشی در مصرف افراد ایفا کند:هاي دوردست نیز میافراد بیرون از شبکه یا شبکه

 : در مواردي مثل خریدهاي بزرگ و تجاري، افراد موفقی را شاید بتوانم الگو قرارشان دهمA1کد 

  اثیر دارد.پذیري من هم خیلی ت: براي من به شخصه نظر افراد جامعه مهمه و در تحریکB2کد 

شوندگان تري در مصرف اعضاء ایفا کند. برخی از مصاحبهکنندهتواند نقش تعیینشبکه خانوادگی می

  گویند:می

ها و فشارهاي خانواده و دوستان، با فشارها و : اطرافیانم تأثیر داره. گفتم که نوع تحریکC3کد

م قایلم چون درهرحال به نفع من دارن ها و مردم عادي فرق داره. براي اینا احتراهاي غربیهتحریک

  دن.نظر می

  : نظر خانواده مهمتره.B2کد 

کننده نمایشی در برابر نمایشی و مقاومت مصرف هاي خانوادگی مخالفت اعضا با مصرفدر شبکه

  شبکه خانواده نیز قابل مشاهده است.

خوام بخرم غیرضروریه ه میکنن چیزي ک: من این مشکلو گاهاً با اطرافیانم دارم که فکر میI9کد 

  کننده است.ها قبل از خریدم اذیتشم/ مخالفت اونخیلی اذیت می

دم و ضرورتی نداره اما خب این نظر اطرافیانم من زیادي به وسایل لوکس پول دادم و می: بهG7کد 

  ام ضروري بوده.هاست و از نظر من خیلینظر اون

  

  پذیري تصوريتحریک -2

 دن و مجذوب شدن به کاال.تحریک با دی -

  تحریک با تصور مصرف کاال -
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  گویند:شوندگان درباره تحریک با دیدن کاال میمصاحبه

تونم میام میکنه. کنه، وقتی با سلیقه من جوره وسوسه: ویژگی کاال منو بیشتر تحریک میC3کد 

  .انبگم مردم و اطرافیانمم خودشون هم درحال تحریک

گیرم و گاهی تحریک برم و ایده میکنم/لذت میم، به این کارها عالقه پیدا میبین: وقتی میA1کد 

بینم، خود چشمی باشد، چون میوهمکم از چشمشم که ممکنه مقدار خیلیبه خرید کاالهایی می

  کاال خیلی قشنگه.

ش نماید و گر در یک زمینه اجتماعی، ایفاي نقتواند به عنوان یک متغیر مداخلههاي کاال میویژگی

  فرد را براي خرید و مصرف کاال در همان زمینه اجتماعی، تحریک نماید.

تونم بدرخشم، کنم با پوشیدن اون لباس میکنم احساس می: بعضی لوازم با خودم تصور میC3کد

هاي خودم را پنهان کنم یا حتی با اون لباس چون برازندة منه، به فرصتی ها و ناموفقیتیناکامی

بینم خصوصاً وقتی توي تنم اش هم اینه که من وقتی یه چیز شیک را می/یه جنبه ا کنمدست پید

  شه.کنم، دلم آب میتصورش می

ها استفاده آید و دوست دارم از آن: از بعضی چیزهایی که تو جامعه مد شده منم خوشم میE5کد 

  کنم.

  

  تحریکات اجتماعی در نمونه غیرنمایشی

  پذیري منفعلتحریکمعتمد و  هايمحرك -1

  خانواده محرك مصرف -

  آمیزمصرف احترام -

  مصرف انعطافیپذیري منعطف و رودربایستی و تحریک -

پذیري در نمونه غیرنمایشی موجب تحریک» محرك معتمد«منظور از محرك معتمد، خانواده است. 

  کنند:شوندگان، اظهار میشود. در این باره مصاحبهمی

افراد خانواده و دوستان باعث خرید و مصرف کاالهایی غیرضروري که نیازي به  : گاهاً نظرK11 کد

 شه.ها نیست میآن

شه و خرید و مصرف من بیشتر طبق : فقط نظرات آنان موجب تحریک براي خرید کاال میM13کد

  نظر خانواده است.

براي خوشحالی : اگر نزدیکان خودم مثالً همسرم پیشنهاد خرید جنس غیرضروري بدهد، Q17کد 

  خرم.ایشان، می
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کردم با نظرات گیرم/مواقعی بوده که کاالي اضافی خریداري نمی: از خانواده تأثیر میN14کد 

  ام ترغیب شدم.خانواده

  شوندگان چنین است:مقوله احترام، به اظهار برخی از مصاحبه

 زنم.اضافی می : گاهاً، به علت احترام به نظر خانواده به اجبار دست به خریدK11کد 

کنم که شخص مقابل درك کنه که قیمت تهیه می: گاهی براي احترام، لباس بهتر و گرانQ17کد 

  ام.براش احترام قائل شده

  احترامی نشود (از مصرف غیرضروري) اجتناب کنم.جا که به طرف مقابل بی: تا آنM13کد 

  ن چنین است:شوندگادرباره مقوله رودربایستی، اظهار برخی از مصاحبه

: رودربایستی در خرید در همه افراد وجود دارد و من هم از این مستثنی نیستم. در مورد K11کد 

  رغم میل خودم از حرف ایشان تبعیت کنم.هاي مختلف مجبورم علیپوشش بانوان، در مهمانی

  انجام دهم. شوم این خریدها(ي اضافه) راها مجبور میها در بعضی از مراسم: بعضی موقعP16کد 

  

  خرید مشورتی و گروهی -2

  خرید مشورتی و گروهی همسو در خانواده -

زنی نموده و در نهایت تصمیم در نمونه غیرنمایشی، هنگام خرید یک کاال، بیشترِ اعضاي خانواده راي

 نمایند. برخی اظهارات چنین است:گیرند و یا درباره خرید، توافق میهمسو می

کنم/خانواده ها خریدي نمیسو بوده و مخالف نظر آنام هممیشه با خانواده: خریدهایم هM13کد 

 اس.اولویت بنده

: ضرورت خرید وسیله، توسط همه افراد خانواده/ فرآیند انتخاب و خرید هم با همکاري L12کد 

شه و به مرحله رغم میل اعضاء باشد در مرحله انتخاب رد میشه/ خریدي که علیهمه سپري می

 رسد. ید نمیخر

 هاي غیرضروري نظر خانواده مهمه: براي خرید و مصرفP16کد 

کنم که هردو کنیم و جاهایی را براي رفتن انتخاب می: همیشه با مشورت، خرید می N14کد 

  دوست داشته باشیم.

صورت شکل هاي اجتماع) بهها و محرك(ارزیابی شدگی مصرف نمایشی/ غیرنمایشی در اجتماعحک

  شود.می 2
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  شدگی مصرف نمایشی/غیرنمایشی در اجتماعحک: شماي 2شکل

  

  اي تحقیق. تکوین نظریه زمینه4

، در دو جهت شدگیِ فرهنگی و اجتماعیِ مصرفو تصویر اجمالی از فرایند حکاي نظریه زمینه

  یابد.متقابل (نمایشی و غیرنمایشی)، به صورت زیر تدوین می

  

  :شدگی فرهنگیِ مصرف نمایشیحک

شده، بنديِ ارائهبا فرمولشدگی مصرف نمایشی در هنجارهاي فرهنگی در نمونه نمایشی، حک

دهد. هنجارهاي نمایشی حتی موجب نمایشی را نشان میتسرّي هنجارهاي پیش از هرچیز، 

براي کسب و حفظ  -1شود. این هنجارها می» دگرگونی در هنجارهاي اکتساب و تحرك اجتماعی«

انجامد و سپس، به پیروي و هماهنگی با الگوهاي نمایشی می - 2شود و استفاده می منزلت و آبرو،

کند و افراد هم تا تاجایی که دگرگونی در هنجارهاي اکتساب و تحرّك اجتماعی را ایجاد می -3

گرایانه، از نمایشگري یاري گرایانه تحرّكصورت منفعتبراي توانا و موفق جلوه دادن خود و هم به

  گیري از براي بهره» هاي جدید و مدروز بودن با انطباق با طرحبه«ها از طریق ویند. آنجمی

اي آشکار به کنند. پوشش، هم اشارهدهد تالش میاي که به این مصرف بهاء میهاي جامعهفرصت
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وضعیت رفاهی فرد و هم معناي مشترکی براي کسانی که پیامِ نمایش مصرف را منتقل و دریافت 

نوعی  -1 افراد کنند دارد؛ لذا پوشش، تظاهرآمیزترین وجه مصرف نمایشی در این جامعه است.می

در این راه، با تکیه بر  -2گیرند؛ گرا با هدف تحرك اجتماعی صعودي را پیش مینمایش منفعت

ی و و با همین هدف اظهار توانای - 3کنند؛ نمایش بیشتر براي توانا و موفق جلوه دادن خود تالش می

  دهند.هاي جدید (پوشش) را سرلوحه قرار میروز بودن با انطباق با طرحبه

 ،، نتایج نسبتاً متفاوتینمایشیهنجارهاي فرهنگی در نمونه غیرشدگیِ مصرف در تحلیل حکدر 

مدار با اندیشیِ آیندهجمع«اولین مقوله گزینشی مربوط به هنجارها در این نمونه  .دست آمدبه

 روند با اينگري، در جامعهو آینده خواهیبرابري آرمان است که یادآور» ور و پایدارمصرف نیازمح

کنند در خالف نمایشگران حرکت کنند و است. غیرنمایشگران، سعی می نابرابر و نامتوازن توسعه

پیامدهاي مصرف ناصحیح را درك  -1ها هنجارهاي نمایش را با رفتار خود به چالش بکشند. آن

انداز را پیاده نگري و پسآینده -3چرخند و به سمت مصرف جبرانی براي نفع جمعی می -2 نموده و

» غیرضروري و کارایی حداکثري -هاي تشخیص ضرورياستراتژي«کنند. غیرنمایشگران از می

- 1کنند. مهمترین استراتژي غیرنمایشگران، همین قواعد تشخیصی است که از طریق استفاده می

تأکید بر کارکرد، کارایی، استفاده و بهره -3مصرف متمرکز بر احتیاج و - 2مصرفی و بندي اولویت

نیاز و ضرورت خرید + کاربرد و «توان فرمول گردد و میکامل، در زندگی این افراد، عملی می

» اياستراتژي مقابله«تعدادي را در خرید و مصرف این عده مالحظه کرد. غیرنمایشگران، » کارایی

هاي رفتاري خود، به عقل و منطق، تمسک در توضیح ریشهبرابر مصرف نمایشی دارند و  نیز در

کنند و براي عملی کردن توجهی میجسته و براي نامعقول و غیرمنطقی نشان دادن نمایش، بدان بی

تکیه بر منطق و  -2را و  نمایشگرانتوجهی به رفتارهاي غیرواکنشی و بی -1استراتژي مقابله: 

  کنند.ت هدفمند را پیاده میعقالنی

گیري نیازها و باور به ارضاي سلسله شکل«شدگی نمایشی از طریق باورهاي فرهنگی حک

باور به نمایش «و 1توضیحات فردنگرانه«کند با آسا را تداعی می تن  که طبقه» نیازهاي نمایشی

همراه است. این » شباور به ارضاي مزاجی با نمای«و همچنین » مصرف به عنوان نیاز و ضرورت

-از طریق ارضاي نیازهاي ثانویه از زاویه لذتی که مصرف می 2مثابه ابزارزدایی شدنتواند بهحالت می

هاي رفع نیاز، متفاوت است، یعنی رفع ، شیوهبا این حال دهد نه از منظر کاربردهاي عملی آن باشد.

هاي مزاجی قرار گیرد، زیرا وع ویژگیگر همچون تنتواند تحت متغیرهاي مداخلهنیاز به نمایش می

استفاده » عنوان مفّرمنحصر بودن به«و برخی از » عنوان نیازمدگرا بودن به«برخی از نمایشگران از 

توضیحات - 1گیري نیاز و باور به ارضاي سلسله نیازها افراد کنند. بنابراین، پس از شکلمی

 
1 Idiographic explanation 
2 De-instrumentalising 
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 2یابند و عنوان یک نیاز و ضرورت، باور میمایش بهاي درباره نیازها مطرح نموده و به نفردنگرانه

هاي ارضاي این نیاز، تحت تأثیر متغیرهاي اما راه -3کنند؛ مزاج خود را نیز از طریق نمایش ارضا می

  گردد.گر، متفاوت میمداخله

هایی که پذیرد و اما به گزینش از گزینهکننده، باور به مصرف نمایشی را میدر نهایت، مصرف

دچار  -1کند. در واقع، نمایشگران، طی روند یادشده فرهنگ در برابر او قرار داده است اقدام می

در برخی موارد نیز با این باورها  -2شود و تسلیم یا انتخاب آگاهانه باورهاي فرهنگی نمایشی می

این نمونه پیش اي است که گونهنیز به در نمونه غیرنمایشیتأثیر فرهنگ، کنند. گزینشی برخورد می

موجب تأثیرپذیري  -2کنند بر باورهاي فرهنگی غیرنمایشی تأکید کنند که سعی می -1از هرچیز 

  شود.جویانه در ایشان میانتخابی صرفه

شدگی در دو نمونه (نمایشی و غیرنمایشی)، متفاوت است. نمایشگران، از به این ترتیب، نوع حک

-جویانه، تأثیر میمأبانه و صرفهفرهنگ غیرنمایشی و ضرورت فرهنگ نمایشی؛ اما غیرنمایشگران، از

توان در راستاي کاهش مصرف نمایشی و شدگیِ مصرف در غیرنمایشگران را میپذیرد. نوع حک

مشاهده نمود. چراکه موضع کنشگران غیرنمایشی، » منفعل«اما » شدگیِ معکوسحک«تحت عنوان 

 هاي مصرفی آنان راآرمان موجود، هاي اجتماعیاقعیتودر مقابلِ فرهنگ نمایشی، منفعل است و 

. مصرف غیرنمایشی فقط یک آرمانِ البته موجه و خواستنی است و عوامل خارج از اراده ریزدمی فرو

کشاند و مجال و...) آنان را به سمت مصرف نمایشی میکنشگران غیرنمایشی (فرهنگ کنونی مصرف 

  گیرد.ه آن را از آنان میدسترسی برشد باورهاي غیرنمایشی و 

  

  شدگی اجتماعیِ مصرف نمایشی:حک

توانند ماهیت ها میدهد و این شبکهرخ می اجتماعی روابط از ايشبکه درون کنش مصرف در

- هاي خاص نمایشی و غیرنمایشی هدایت کنند. حکارزیاب و محرك نیز بیابند و افراد را کنش

ها و فرد، اسیر ارزیابی -1روابط مداوم اجتماعی:  در جریان دهد کهشدگی اجتماعی نشان می

به صورت  -2 هستند باورهاي نمایشی و هاي مصرفی شبکه شخصی خود که حامل هنجارهاقضاوت

جوید. طلبانه، از مصرف نمایشی براي حفظ ارتباطات دلخواه در اجتماع سود میآگاهانه و منفعت

هاي صورتها بههاي شبکه خود ندارند و با ارزیابییابیسانی نسبت به ارزکنشگران، واکنشِ یک البته

هاي برخی با ارزیابی -2ها و توجهی نسبت به ارزیابیبرخی با بی -1کنند. مختلفی برخورد می

گیرنده نهایی عنوان ارزیاب و تصمیمدر هر دو حالت، به -3وبرگشتی و باالخره بازخوردي و رفت

نشگران اقتصادي، فاعالن اجتماعی هستند که باوجود تناقضات ککنند. در این وضعیت، عمل می

هاي ارزیابانه در  ارزیابی فرایندي یا تناقض اند.شان در محیط اجتماعی احاطه شدهرفتاري
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برخی به  -2ها؛ نیازي از ارزیابیبرخی به بی -1شود: غیرنمایشگران نیز به همین نحو شناسایی می

  اکثراً خود ارزیاب نهایی هستند. -3انه و تکمیلی در ترجیح خرید و کارارزیابی و مشورت محافظه

کننده کند. لذا مصرفتحریکات اجتماعی نمایشی در درون و برون شبکه اجتماعی، ظهور می

- محرك -2و  اي و خانوادهشبکههاي درونمحرك - 1نمایشی با دو دسته از تحریکات، سروکار دارد: 

  ت، به حک مصرف نمایشی منجر شوند.اي و دوردسشبکههاي برون

هاي اجتماعی، ذاتاً محرّك خرید و نمایش هستند، زیرا فرد فقط با تصور کاال در مالکیت شبکه

هاي کاال نیز شود. ویژگیها به خرید کاالي غیرضروري تحریک می(در تن یا همراه) خود در شبکه

اي معنی عی نیاز دارد و فقط در چنین زمینهاي اجتماصورت متغیر میانجی براي ظهور به زمینهبه

اش به خرید و نمایش تحریک عنوان یک واحد اجتماعی، فقط در زمینه اجتماعییابد و فرد را بهمی

  نماید.می

پذیري منعطف و تحریک«عنوان محرك معتمد، نوعی در نمونه غیرنمایشی نیز خانواده به

، اگرچه ممکن است نمایانگرِ ارزیابی صحیح موقعیت مصرفی آورد. این محركرا به بار می» منفعالنه

از  -1هم تحریکات نمایشی را  دهد که شبکه شخصی در غیرنمایشگراننیز باشد، لیکن نشان می

شدگیِ مصرف نمایشی منفعالنه، که درباره حکرودربایستی و - 2و  آمیزطریق مصرف احترام

یا خانوادة  تحریکات خانوادهکه برخی مقوالت، از جمله چنان کند.فرهنگی نیز بیان شد، ایجاد می

  دهد.را نشان می شدگی اجتماعی و منفعلخوبی، حکرودربایستی، بهو آمیز محرك، مصرف احترام

هاي مالی و آرزوي رفع آن براي نمایش بیشتر (در نمایشگران) یا سازش با محدودیت«موضوع 

هاي الگوي تحقیق را تواند نظریهکه می» غیرنمایشگران) ها و تالش براي تنظیم مالی (درمحدودیت

هاي مالی است. در نمونه شدگیِ مصرف حتی با وجود محدودیتدهنده حکتأیید کند نشان

هاي نفر) مستقیماً یا غیرمستقیاً به محدودیت مالی و مخالفت 10نفر از  7درصد ( 70نمایشی، 

شود که بخشی از مخالفت خانواده نیز شاید ناشی باط میاند و استنمصرفی در خانواده اشاره نموده

گیرد و ها صورت میها باشد، اما مصرف نمایشی با وجود یا مستقل از محدودیتاز این محدودیت

دهند. یعنی نمایش مصرف، مختص طبقات باال و ها، به تظاهر ادامه میرغم محدودیتافراد، علی

هاي اجتماعی) است. این شده در اجتماع (شبکهایشیِ جاريپردرآمد نیست، بلکه تابع فرهنگ نم

ها و تالش براي تنظیم مالی محدودیت در نمونه غیرنمایشی با باور به سازش با محدودیت

  کند.شدگی فرهنگیِ در نمونه غیرنمایشی را تأیید میدرصد از نمونه) پدیدار شده و حک30(در

  

  گیري و پیشنهادنتیجه

کیفی انجام شد. در -صورت کمیشدگی مصرف و بهشدگی/حکخت فکتحقیق با هدف شنا

گیري و سپس در اقتصادي در نمونه بزرگ، اندازه- بخش کمی، مصرف نمایشی و وضعیت اجتماعی
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سان ها انتخاب و با سئواالت یکبخش کیفی، دو نمونه کوچک (نمایشی و غیرنمایشی) از آن

-اجتماعیحظه شد که وضعیت مصرف، فارغ از وضعیت در بخش کمی و آماري، مال .مصاحبه شدند

اقتصادي در تمام جامعه، جاري است - هاي اجتماعیبدون تفکیک در وضعیتاست. یعنی اقتصادي 

وضعیت مصرف نه تنها تا حدي،  .)اقتصادي و مصرف یافت نشد-همبستگی وضعیت اجتماعی(

یابد و در طبقات با معکوس می اجتماعی است، بلکه گاه حتی حالت-مستقل از وضعیت اقتصادي

اجتماعی -هاي اقتصاديشود و در طبقات یا وضعیتاجتماعی باالتر، کمتر می-هاي اقتصاديوضعیت

هاي دهک .، ارتباط معکوس داردمصرف نمایشیشاخص درآمد نیز با شود. تر، بیشتر میپایین

مصرف که طبق وضعیت ن، بنابرای کند.دار ایجاد نمیدرآمدي در مصرف نمایشی تفاوت معنی

اقتصادي و درآمد افراد تعیین شود؛ توسط آن - شدگی، باید توسط وضعیت اجتماعیرهیافت فک

فرضیه  .شده از فرهنگ و اجتماع نیستشود و لذا متصل به وضعیت اقتصادي و منفکتعیین نمی

ا مستقل از تحقیق همسو با چارچوب نظري (نهادگرایی وبلن، پوالنی و گرانووتر) که مصرف ر

  داند اثبات شد.اقتصادي و طبقاتی می- وضعیت اجتماعی

- در بخش کیفی، مشاهده شد که اجتماع و فرهنگ، عواملی هستند که وراي وضعیت اجتماعی

عنوان یک رفتار اقتصادي، چون در مصرف به کنند واقتصادي افراد، وضعیت مصرف آنان را حک می

بنابراین،  شود.خود به تابع فرهنگی و اجتماعی تبدیل میدهد؛ محیط اجتماعی و فرهنگی رخ می

یافتند؛ اقتصادي -اجتماعیهاي آماري که وضعیت مصرف را مستقل از وضعیت عالوه بر استنباط

شدگیِ دهد و از حکهاي عمدتاً مالی رخ میرغمِ محدودیتتحلیل کیفی نیز نشان داد که مصرف، به

هاي کیفی مشخص شد که بندي از یافتهدر جمع کند.فرهنگی و اجتماعی مصرف، حکایت می

دهد که ضمن تأییدي بر ، در فرهنگ و اجتماع، البته در دو جهت نسبتاً متفاوت رخ میمصرف

  بنیاد را در این زمینه، ارائه شدگی و اثبات فرضیه دوم این تحقیق؛ یک نظریه دادهرهیافت حک

گیرد و در هر دو دو الگوي نسبتاً متفاوت صورت میشدگی مصرف در طبق این نظریه، حک دهد.می

صورت غالب (در نمایشگران) یا منفعل (در الگو، هنجارها و باورهاي فرهنگ نمایشی یا به

شدگی، مستقیماً در فرهنگ و در الگوي نمایشی، حک کنند.غیرنمایشگران)، مصرف را حک می

دهد که شدگی معکوس اما منفل رخ میحکدهد، اما در الگوي غیرنمایشی، نوعی اجتماع رخ می

کند، در نهایت در برابر هنجارها و باورهاي اگرچه تا حدي در جهت کاهش مصرف نمایشی تالش می

  گردد.ویژه در شبکه اجتماعی خانواده، منفعل مینمایشی به

و  شدگیِ پوالنیهاي تحقیق، از سوي چارچوب نظري یعنی نهادگرایی وبلن، رهیافت حکیافته

. رواج مصرف نمایشی، توسط محققینی شودپیشین، حمایت می با نتایج تحقیقات تجربیگرانووتر و 

)، گؤالي هز 2004اوین، و مک ؛ اوکاس2002و فروست،  اوکاس و همکاران (اوکاسهمچون 

همتی پورکتابی و بابایی)، حبیب1388پرتوي ()، 2020لوپز و یون ()، 2018مورفی (جان  )،2011(



  شدگی مصرف: تبیین مصرف نمایشی و غیرنمایشی ... شدگی و حک فک

73 

نیز نشان داده شده است. با این تفاوت که تر ) پیش1394پور (آزادارمکی و سلیمانو  )1393(

هاي غیرنمایشی)، چنان تسري یافته دهند که مصرف نمایشی (باوجود مقاومتپژوهش ما نشان می

اجتماعی مثالً معیارهاي -شود و سایر هنجارها و باورهاي فرهنگیاست که ضروري پنداشته می

شدگی فرهنگی با دیدگاه وبلن و پوالنی و حک کند.و تحرّك اجتماعی را نیز احاطه می اکتساب

شدگی با ) و هر دو نوع حک2005و  1985بیش از همه با تفکرات گرانووتر (شدگی اجتماعی، حک

نژاد و ) و علی2019( یین و شی) و 2015وو و پولمن (، )2000نتایج تجربی بوگنهولد و فشینگر (

مثابه فرهنگ، نهاد و شبکه یافتند) که بازار را به) (1397ورشوي و همکاران () و 1396(نصرتی 

  شود.حمایت می

اي است که همه طبقات گرایش به مصرف نمایشی، محصول ساختاري و داراي ماهیت پیچیده

نگی رسد نهادهاي ما در کنترل اقتصادي و اجتماعی و فرهاجتماعی را در نوردیده است. به نظر می

جامعه، عملکرد ضعیفی داشته و با ناتوانایی در کنترل عوامل کالن، موجبات فاصله فرهنگی طبقات 

کنند با نمایش مصرف، به سمت طبقات باالي اند و با همین دالیل، افراد سعی میرا فراهم آورده

برابري  اجتماعیِ-اجتماعی حرکت کنند. الزم است توان کنترلی نهادها و سازوکارهاي اقتصادي

هاي شغلی مندي برابر (مثالً توزیع برابرِ فرصتتقویت گردد. اگر دولت به وظیفه خود در جهت بهره

یابد. همچنین، بنا نهادن و درآمدها و...) عمل نماید؛ کشش به مصرف نمایشیِ هدفمند کاهش می

عه و فرهنگ ما هاي رفتار غیرنمایشی که مقتضی جامگیري از شاخصالگوي رفتار مصرفی با بهره

عنوان راهی براي هاي اجتماعی) درباره تبعات نمایش مصرف، بهگذاري (در شبکهباشد خصوصاً پیام

  گردد.رفت از وضعیت مصرفی حاکم در کشور و شهر موردمطالعه پیشنهاد میبرون

  

  منابع

شهر  4ي منطقه هامصرف نمایشی: مطالعه روي معلم« ،)1394پور، شهناز (آزادارمکی، تقی و سلیمان

 .30تا  11، صفحات 17، شماره 5دوره  جامعه، فرهنگ، رسانه،». تهران

مصرف میوه، سبزیجات، گوشت و « ،)1388فرد، مهدي (موسایی ؛امینی، کوروش؛ مجتهدي، سیدیوسف

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات  ،»آموزان دبیرستانی استان زنجانلبنیات توسط دانش
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 سال و عوامل اثرگذار بر آن در شهر تهران والدین از فرزندان بزرگ  بررسی حمایت

  

 مجید کوششی، ،فاطمه مدیري

  

 )05/07/1400: ، تاریخ پذیرش26/03/1400: (تاریخ دریافت

  

  چکیده

و والدگري -فرزندي زمانجمعیتی منجر به افزایش مدت تغییرات اخیر هاي سالدر 

بررسی میزان  این مقالههدف است.  ها شده هاي عمودي بین نسلتر شدن پیوندپیچیده

در ابعاد مختلف و عوامل موثر بر آن بوده است؟ جمعیت  سال بزرگ فرزندان از والدین حمایت

سال و باالتر شهر تهران بوده که حداقل یک والد زنده داشته و  18آماري پیمایش، افراد 

اي،  اي چندمرحله حوزه تهران به شیوه خوشه 30از نفري  1000اند. نمونه  سکنا نبوده هم

سال در سطح باالیی بوده و  حمایت والدین از فرزندان بزرگها نشان داده:  انتخاب شده و یافته

مندي به زندگی شخصی و  سان نیست. به طوري که پند و نصیحت، عالقه در ابعاد مختلف یک

تري گزارش  ایت مالی در سطح پایینحمایت عاطفی، در سطح باال و حمایت ابزاري و حم

استثناي حمایت مالی بیش از پدران بوده است. حمایت  شده و حمایت مادران در همه ابعاد به

سال، حمایت  والدین متاثر از سن والدین، تضاد زناشویی والدین، تضاد والدین و فرزندان بزرگ

هاي  ها تایید کننده تئوري هسال از والدین، و تعداد فرزندان بوده و یافت فرزندان بزرگ

 دوستی و اقتضایی است.  همبستگی بین نسلی، نوع
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حمایت ابزاري، حمایت عاطفی، حمایت مالی، حمایت والدین، فرزندان  مفاهیم اصلی:

 بزرگسال

  

  مقدمه و بیان مسأله

افزایش امید زندگی، افزایش میانگین سن ازدواج، افزایش  از جملهتغییرات گسترده جمعیتی 

تر شدن پیوندهاي عمودي نسلی و پیچیدهالق و کاهش باروري منجر به تغییر ساختار روابط بینط

هاي بیشتري براي تعامل و فرصت ، از طرفیهاي سه یا چهار نسلیشده است. افزایش تعداد خانواده

ز جمله تغییراتی ا) و از طرف دیگر 2010،  1ها را به وجود آورده (داکستراتأثیر متقابل بین نسل

 که هاي فردگرایانه حادث شده  کمتر شدن روابط اقتدارطلبانه ، کاهش نفوذ مذهب و گسترش ارزش

روابط فرزندان و والدین علیرغم وجود بیمه احتمال کاهش روابط بین نسلی را مطرح ساخته است. 

 همگانی و دولت رفاه در بسیاري از کشورها مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است.

) نشان 1994( 2شود. ولف در تاثیر تغییرات جمعیتی بر ساختار خانواده، نتایج متفاوتی دیده می

داده که تغییرات جمعیتی در سطح کالن منجر به تغییرات در ساختار خانواده در سطح خرد شده و 

) نشان دادند که 2006( 3الگوي خویشاوندي دگرگون شده است. در حالی که داکسترا و کامتر

بایست به الگوي  سادگی از طریق آمار جمعیتی امکان پذیر نبوده و می وصیف ساختار خانواده بهت

هاي متعدد توجه شود. یکی از ابعاد روابط میان اعضاي خانواده، روابط  باروري و مرگ و میر در نسل

. از جمله باشد اي برخوردار می سال است که بررسی آن از اهمیت ویژه بین والدین و فرزندان بزرگ

و 4که رابطه سالمتی با حمایت والدین از فرزندان در مطالعات متعدد گزارش شده است (هاوس این

و  8؛ هوالهان2004و همکاران،  7؛ ویلز2000، 6؛ هلسن2009، 5؛ موآك و آگراول1988همکاران، 

ییرات همچنین تغ). 2010، 10؛ به نقل از نیدهم و آستین2009، 9؛ شیتز و مور1994همکاران، 

اي از افراد مسن، نیاز به اطالعات بیشتر در مورد هنجارهاي اجتماعی  سابقه جمعیتی مانند تعداد بی

نیز ایشان  افزایش تحصیالت زنان و اشتغالتر کرده است.  تعهدات والدین و فرزندان را برجسته
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زایش میزان طالق شود. از طرفی اف موجب شده که تغییراتی در روابط بین والدین و فرزندان حادث 

سرپرست، ازدواج مجدد و  هاي تک سال را در خانواده نیاز به بررسی حمایت والدین از فرزندان بزرگ

هاي  علیرغم اینکه نظریهو کند.  سازد و ضرورت مطالعات اینچنینی را دو چندان می ناتنی مطرح می

گیرند، اما درك نظري  نظر میهاي مثبت و منفی پیوندهاي والدین و فرزندان را در  متعددي ویژگی

  ).2013و همکاران،  1ساالن وجود ندارد (فینگرمن جامعی از روابط بین والدین و فرزندان بزرگ

دهند که والدین حمایت باالیی از فرزندان  مطالعات متعدد در کشورهاي غربی نشان می

؛ 2001، 4ی و کنموند؛ کول2000، 3؛  آتیاز دانفوت و ولف1997، 2سال خود دارند (اسکلتا بزرگ

). و نقش حمایتی از فرزندان به 397: 2005و همکاران، 6شوارزبه نقل از  1995، 5اگبین و ویلهم

 و همکارانفینگرمن برند ( سال نیز از این خدمات بهره می کودکی تا بلوغ ختم نشده و فرزندان بزرگ

سالی جریان حمایت  ان بزرگهاي عمر، حتی در دور در بیشتر سال).  2013،  7؛ جانسون 2009، 

برخی ). 1990، 8والدین از فرزندان به ویژه در حمایت مالی بیشتر از عکس آن است (رسی و رسی

کنند  اند، از فرزندان خود حمایت می اند والدین معموالً بیش از حمایتی که دریافت کرده نشان داده

ه عنوان شخصیت حمایتی کلیدي سالی نیز، همچنان ب ) و در بزرگ2009(فینگرمن و همکاران، 

  ). 2013(جانسون  فرزندان محسوب می شوند

و  9ولنویدراز جمله  هاي زیادي مطرح شده است. در عوامل مرتبط با حمایت والدین نیز مولفه

هاي  ها در سال هاي آن ) به مقایسه تغییرات دفعات تماس بین افراد مسن و خانواده2002همکاران (

هاي مختلف را نشان داده که  ها افزایش ارتباط بین گروه هاي آن اند. یافته هپرداخت 1994و  1979

تواند با عوامل ساختاري، مانند کاهش بعد خانواده، افزایش نزدیکی جغرافیایی و بهبود وسایل  می

  ارتباطی توجیه شود. 

سال به  دان بزرگدر جامعه ایرانی، دانش ما از روابط خانوادگی به طور عام و روابط والدین و فرزن

حمایت والدین از فرزندان، اگرچه پدیده جدیدي طور خاص حتی در سطح توصیف اندك است. 

سابقه است. در جامعه سنتی ایرانی، فرزندان پسر، نیروي کار  نیست، اما در ابعاد کنونی احتماالً بی
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تعهدات بین نسلی را بردند، تمامی شدند، و وقتی قدرت و ثروت را به ارث میخانوادگی محسوب می

گرفتند. در جامعه جدید ایرانی، باروري پائین و سهولت مهاجرت، فراهمی و دسترسی به بر عهده می

گذاري انسانی در حال گسترش است. در این فرزندان را کاهش داده و تمایل والدین به سرمایه

ستگی) جریان انتقاالت را به شرایط تغییرات نهادي (از جمله روند رو به افزایش پوشش بیمه و بازنش

نفع فرزندان تغییر داده است. هرچند شواهد روشنی براي تردید در این فرض وجود دارد که پرورش 

)، 278- 279: 1397، 1گیرد (لی و میسنفرزندان به نیت دریافت حمایت در دوران پیري صورت می

هاي نظري، این ته باشد. استداللها کاهش یافبعید است نقش پررنگ فرزندان در برخی انواع حمایت

بخشد که در جوامع در حال گذار، حمایت والدین از فرزندان اگر نه بیشتر، دست گمان را قوت می

  ).2005، 2هاي فرزندان از والدین بااهمیت هستند (کالدولکم به همان اندازه حمایت

شود و استفاده از  باید در نظر داشت که مطالعات باید در متن هر جامعه انجام همچنین

به دالیلی از جمله اینکه در گذاري بر مبناي آن موثر نخواهد بود.  هاي دیگر جوامع و سیاست یافته

سال از اهمیت  کشور ما دولت رفاه، به معناي دقیق، وجود ندارد، روابط والدین و فرزندان بزرگ

نیاز به آگاهی به وضعیت  ضعف سیستم بیمه اجتماعی در جامعه ما،باشد.  بیشتري برخوردار می

  دهد.  هاي سیاستی الزم را نشان می موجود و مداخله

هاي آینده دچار دهد که ساختار سنی جمعیت در دههانداز جمعیت ایران نیز نشان میچشم

تغییرات اساسی خواهد شد و نسبت جمعیت سالمند کشور روبه فزونی خواهد گذاشت. بنابراین 

مطالعات در خصوص یت روزافزونی برخوردار خواهد بود. در جامعه ما بررسی روابط نسلی از اهم

فرزندان در سنین کودکی و نوجوانی و روابط بین والدین و فرزندان عمدتا در مورد والدین سالمند، 

اي که رابطه بین  هاي تربیتی والدین و رفتار فرزندان بوده و مطالعه با تمرکز بر رابطه میان روش

هایی از سال را نشان دهد، کمتر انجام شده است. مقاله حاضر، جنبه ان بزرگوالدین و فرزند

دهد و در جهت یافتن پاسخ به این پرسش است که نسلی را مورد بحث قرار می مناسبات بین

   سال به چه میزان و متاثر از چه عواملی است؟  حمایت والدین در ابعاد مختلف از فرزندان بزرگ

  

  پیشینه تحقیق

اند.  سال پرداخته از مطالعات پیشین به بررسی چگونگی حمایت والدین از فرزندان بزرگ بخشی

دهد والدین حمایت مالی، مراقبتی و عاطفی باالیی از  مطالعات متعدد در کشورهاي غربی نشان می

؛ کولی و 2000؛  آتیاز و ولف در فرانسه، 1997در اتریش،  3سال خود دارند (اسکلتا فرزندان بزرگ

 
1 Lee & Mason 
2 Caldwell  
3 Scholta 



  بررسی حمایت والدین از فرزندان بزرگسال و ...

81 

شوارزو همکاران، به نقل از 1995؛ اگبین و ویلهم در ایالت متحده امریکا، 2001در آلمان،  1کنموند

هاي عمر جریان حمایت والدین از فرزندان به ویژه در حمایت مالی،  در بیشتر سال )397: 2005

و همکاران  2داتلند). 1990سالی بیشتر از عکس آن است (رسی و رسی،  حتی در دوران بزرگ

  اند. نیز نتایج مشابه را گزارش کرده) 2005آتیاز و ولف () و 2011(

اجتماعی بر حمایت والدین از  - هاي اقتصادي بخش دیگري از مطالعات به بررسی تاثیر ویژگی

و  3)، هنرتا2015اند. به عنوان مثال فینگرمن و همکاران ( سال پرداخته فرزندان بزرگ

اند، والدین با موقعیت  ) نشان داده2005( 4نی و راس)، شو2013)، جانسون (2002همکاران(

سوتر، سیکریست سال خود حمایت مالی بیشتري دارند.  اجتماعی باالتر از فرزندان بزرگ -اقتصادي

کنند که منابع کمتري دارند،  مادران از فرزندانی بیشتر حمایت می) نشان دادند، 2007( 5و پیلمر

)، 2006( 6کنند. سوتر، پیلمر و سکریست ود بیشتر حمایت مینیاز بیشتري دارند و از مادران خ

سالی که  ) دریافتند که والدین بیشتر به فرزندان بزرگ2009)، فینگرمن و همکاران (2008(7بري

) در 2018و همکاران ( 8کنند. درك اند یا داراي مشکالت سالمتی هستند، کمک می ازدواج نکرده

وقتی فرزندان  سال خود همچنان مسئول هستند. بال فرزندان بزرگنویسند: والدین در ق استرالیا می

سال نیاز داشته باشند و وقتی کوچکتر باشند، کمک والدین با تأیید بیشتري انجام می شود.  بزرگ

فرزندان چهار برابر بیشتر از کسانی که در یک خانواده  ) نشان داده تک2013( 9هاي مقاله امري یافته

 10کنند، احتمال دریافت منابع مالی دارند. فینگرمن، سکریست و بردیت گی میبا چهار فرزند زند

سال را به سه بخش منابع والدین،  ) عوامل اثرگذار بر حمایت والدین از فرزندان بزرگ2012(

  اند.  بندي کرده نیازهاي فرزندان و زمینه خانوادگی طبقه

ل ارتباطی بر حمایت والدین از فرزندان بخشی از مطالعات نیز به تاثیر عوامل ساختاري و عوام

اند طالق والدین تاثیر منفی قوي بر روابط میان پدران و  اند. برخی نشان داده سال پرداخته بزرگ

کند  تر می سال دارد و سابقه طالق احساسات کمک به یکدیگر را در خانواده ضعیف فرزندان بزرگ

، 2007، 2گرف و فوکما ؛ 2001،  1دي و شلتون؛ گرون1990، 11؛ کنی و اولنبرگ1994(اکولینو ، 
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) نشان 2015(5کالمین). 1990؛ روسی و روسی،1988، 4؛ پوپن1997و همکاران ، 3؛ کلمن2004

کنند، پدرانی که ازدواج مجدد  داده، در مقایسه با پدران طالق گرفته که به تنهایی زندگی می

کنند. بنابراین طالق و ازدواج ها حمایت می از آن اند، با فرزندانشان ارتباط کمتري دارند و کمتر کرده

 6هاي متناقض با آن نیز مطرح است. ویکمنز و باول اما یافتهمجدد، اثرات منفی تجمعی دارند. 

 اند.  هاي مطلقه گزارش کرده تري در میان خانواده ) هنجارهاي فرزندي قوي2010(

) 1396حصاري ( سال اندك بوده است. زرگدر مطالعات داخلی بررسی رابطه والدین با فرزندان ب

ماه گذشته حداقل به یکی از فرزندان خود انتقاالت  12گویان در  درصد پاسخ 6/91نشان داده که 

تر، اند. والدین داراي درآمد، دارایی و تحصیالت بیشتر، والدین در سنین پایینمالی انجام داده

دهند. د، انتقاالت بیشتري به فرزندان انجام میشاغالن و کسانی که داراي فرزندان بیشتري هستن

سکناها انتقاالت بیشتري  ترها، غیر شاغالن، فرزندان پسر و هم فرزندان در حال تحصیل، جوان

هاي نوگرایی بر حمایت ) به بررسی تأثیر مؤلفه1393اند. فرهمند و همکاران (دریافت کرده

اند، فردگرایی، سودگرایی، و عرفی شدن،  ان دادهو نش هاي شهر یزد پرداختهخویشاوندي خانواده

  رابطه معنادار و معکوسی با حمایت خویشاوندي وجود دارد. 

  

  مبانی و چارچوب نظري

دوستی، همبستگی بین  هاي نوع سال عمدتا نظریه در تبیین روابط میان والدین و فرزندان بزرگ

  شوند.   وضیح داده مینسلی و اقتضایی کاربرد داشته که در ادامه به اختصار ت

دوستانه از طریق حس وظیفه یا تعهد اخالقی نسبت به فراهم  : انتقاالت نوع7دوستی نظریه نوع

شود که یک دوستانه تلقی می شود. یک انتقال زمانی نوعساختن کمک به افراد دیگر تحریک می

:  2012، 8(آلبرتینی و رادلگر خواهان از دست دادن رفاه خود براي بهبود رفاه دیگران باشد کنش

کند که اعضاي خانواده مجموعه منحصر به فردي از پیوندها را دارند که تأکید می 9). بکر108

که انتظار بازپرداختی از  دوستانه والدین، بدون این دهد. احساسات نوعها را شکل می تعامالت آن
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و همکاران  1(سیلورستینبخشد د میسوي فرزندان وجود داشته باشد، رفاه آینده فرزندان را بهبو

2002  :3 .( 

نسلی است و در نسلی تعیین کننده اساسی تعهد بین: همبستگی بین2نسلیهمبستگی بین

پیوندها از اهمیت غیر قابل انکاري برخوردار است. زمانی که توازن بین پرداخت و دریافت حمایت 

نتظار دارند در آینده دریافت کنند، کند و برخی به وضوح بیش از دیگران و بیش از آنچه ا تغییر می

نسلی، هاي روابط بینترین نظریه آید. از جمله مهم کنند، بحث همبستگی پیش می پرداخت می

است که در آن ابعاد مختلف رفتار ارتباطی و  )1991( 3نسلی بنگستون و رابرتزنظریه همبستگی بین

رسی به منابع  رسد دستمی نظره است. بهها مورد بحث قرارگرفت حمایتی درون خانواده و بین نسل

ها بین حمایت نسلی است، اصل اساسی در مبادله منابع وحمایت که مرتبط با همبستگی بین

  ). 1979، 4والدین و فرزندان باشد (کانتور

: این نظریه معتقد است که اعضاي خانواده در صورت نیاز، کمک بیشتري 5نظریه اقتضایی

، 6کنند (اگبین و داوي نابراین والدین به فرزندان نیازمند خود کمک بیشتري میکنند. و ب دریافت می

کار بودن والدین، و تک والد بودن باعث حمایت کمتر از فرزندان  ). ناتوان بودن والدین، بی1998

). تصمیمات حمایتی غالباً 8،2000، فروستنبرگ2006، 1994، 7شود (آکولینو ساالن می بزرگ

آموز و مجرد یازهاي روزمره فرزندان است. به عنوان مثال، والدین از فرزندان دانشکننده ن منعکس

، 2000کنند (فینگرمن،  ) و متاهل حمایت می2010آموز (فینگرمن و همکاران، بیش از غیر دانش

سال با تقاضاي شدید کار بیشتر از کودکان  ). همچنین به فرزندان بزرگ1990روسی و روسی، 

  ). 2002،  9کنند (کاسپر و بیانچی یخردسال کمک م

چنانکه گفتیم اگرچه مطالعات متعددي در دیگر کشورها صورت گرفته اما نتایج در کشورهاي 

سان نیست. مطالعات داخلی نیز اندك بوده و در ابعاد محدودي انجام شده است. در  مختلف یک

اي یافت نشد و  مختلف مطالعهسکنا در ابعاد  سال غیرهم خصوص حمایت والدین از فرزندان بزرگ

سکنا بپردازد. با  سال غیرهم این مقاله تالش دارد به ابعاد مختلف حمایت والدین از فرزندان بزرگ

رسد، عوامل مرتبط با  هاي مطرح شده و پیشینه تحقیق در جامعه ما نیز به نظر می توجه به تئوري
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و تئوري اقتضایی  همبستگی نسلیدوستی،  هاي نوع سال با نظریه روابط والدین با فرزندان بزرگ

سن والدین، سالمت والدین، درآمد والدین)؛ هاي تاثیر منابع والدین ( بنابراین فرضیهسازگار باشد. 

هاي ساختاري و ارتباطی (تضاد با والدین، تضاد  سال (سن، درآمد) و ویژگی نیازهاي فرزندان بزرگ

ی، پدر و مادر ناتنی یا طالق والدین، حمایت از والدین، زناشویی والدین، وجود خواهر و برادر ناتن

تر، با درآمد و سالمت  به طوري که والدین جوانفاصله جغرافیایی، تعداد فرزندان) مفروض است. 

باالتر، با تضاد زناشویی کمتر، با تعداد فرزندان کمتر، با عدم سابقه طالق و یا والدین ناتنی، با عدم 

تر، با تضاد کمتر با  تر، با درآمد پایین سال خود که جوان از فرزندان بزرگوجود فرزندان ناتنی 

والدین، با حمایت بیشتر از والدین، با فاصله جغرافیایی کمتر، حمایت بیشتري دارند. همچنین در 

سال،  سال و والدین، تاهل فرزندان بزرگ این تحقیق متغیرهاي جنسیت، تحصیالت فرزندان بزرگ

شود. نمودار زیر مدل نظري تحقیق  سال کنترل می ی والدین و اشتغال فرزندان بزرگترتیبات زندگ

  دهد.  را نشان می

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  سال مدل نظري عوامل اثرگذار بر حمایت والدین از فرزندان بزرگ

 منابع والدین

سن والدین -  

درآمد -  

وضعیت سالمت -  

 

 نیازهاي فرزندان بزرگسال

سن -  

درآمد -  

 

حمایت والدین از 

فرزندان 

 بزرگسال 

ساختاري و هاي  ویژگی

 ارتباطی

تضاد با والدین -  

تضاد زناشویی والدین-  

وجود خواهر و برادر ناتنی -  

پدر و مادر ناتنی یا طالق والدین-  

حمایت دریافت شده -  

تعداد فرزندان -  

فاصله جغرافیایی -  
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  شناسی  روش

و شرط ورود به  1395سال و باالتر ساکن شهر تهران در سال  18جمعیت آماري پژوهش، افراد 

بر اساس نتایج  .سکنا نبودن با والدین بوده است حداقل یک والد زنده و همپیمایش، داشتن 

اند  حوزه سکونت داشته 6845نفر بوده که در  8693706، جمعیت تهران  1395سرشماري سال 

ه، ). با توجه به حجم باالي جمعیت آماري و محدودیت زمان و بودج1395(مرکز آمار ایران، 

اندازه نمونه با استفاده از فرمول اي معرف و متناسب با شرایط انجام شده است.  پژوهش، در نمونه

احتساب خطاي )، = 5/0pکوکران و با فرض بیشترین پراکندگی متغیرهاي مورد مطالعه (

با در  .شده استمحاسبه  05/0و دقت احتمالی ) 78: 1386(دواس، درصد  5گیري حداکثر  نمونه

گیري تصادفی ساده بوده و با احتساب اثر طرح و  گرفتن اینکه فرمول کوکران فرمول نمونهنظر 

گیري،  شیوه نمونهنفر در نظر گرفته شد.  1000پاسخی و بودجه طرح، حجم نمونه  ضریب تعدیل بی

از تقسیم  اي معرف از این مناطق بوده و به منظور انتخاب نمونهPPS(  1( اي اي چند مرحله خوشه

حوزه فاصله انتخاب  30اند، بر  حوزه پراکنده 6845) که در 8693706معیت شهر تهران (ج

). سپس با 4183(حوزه شماره  دست آمد. اولین حوزه به شکل تصادفی انتخاب شد به 2/289790

ها در هر  هاي دیگر انتخاب شدند. با توجه به جمعیت هر حوزه، تعداد نمونه اضافه کردن فاصله،حوزه

گیري از درب منازل بوده و از هر خانوار تنها یک فرد براي مصاحبه انتخاب  حوزه مشخص شد. نمونه

استفاده کردیم. جهت کسب اعتبار صوري،  3و اعتبار سازه2شدند. در این پژوهش از اعتبار صوري

نامه تهیه شده توسط اساتید صاحب نظر و اعضاي هیئت علمی موسسه مورد بازبینی قرار  پرسش

نامه نهایی تهیه شد و جهت کسب اعتبار سازه از تحلیل عامل  گرفته و پس از آزمون اولیه، پرسش

نامه نیز در هر مورد به شرح زیر از آلفاي  هاي پرسش اکتشافی استفاده کردیم. براي پایایی گویه

  کرونباخ استفاده شده است. 

  

  تعریف مفاهیم و عملیاتی کردن متغیرها

و همکاران  4کیمگویه برگرفته از مطالعه  5بعد با  5در  سال: رزندان بزرگحمایت والدین از ف

از به چه میزان ماه گذشته،  12در گویان سئوال شده که  سنجیده شده است. از پاسخ) 2015(

به زندگی شخصی، خدمات مراقبتی، حمایت عاطفی و  عالقهوالدین خود، پند و نصیحت، ابراز 

گویه  5اند. از ترکیب این گذاري شدهرتبه از صفر تا پنج نمره 6ها در سخپا اید؟ حمایت مالی داشته

 
1 Probability proportional to size  
2 Face Validity 
3 Construct Validity 
4  Kim 



 1400تابستان ، 2 شماره، و دوم مشناسی ایران، دوره بیست همجله جامع

86 

سال ساخته شده و در تحلیل رگرسیونی به سه بخش پایین،  متغیر حمایت والدین از فرزندان بزرگ

و براي  847/0هاي حمایت پدران اند. آلفاي کرونباخ براي معرف بندي شدهمتوسط و باال طبقه

  بوده است.  800/0حمایت مادران 

 "به طور متوسط درآمد ماهانه چقدر است؟"با پرسش  سال: درآمد والدین و فرزندان بزرگ

ها شامل درآمد ندارم یا فقط یارانه، کمتر از یک میلیون و پانصدهزار تومان، از سنجیده شده و پاسخ

از چهار میلیون و پانصد یک میلیون و پانصد تا سه میلیون، از سه میلیون تا چهار میلیون و پانصد، 

هاي دو و چند متغیره  سپس این گویه، در آزمونتا شش میلیون، باالتر از شش میلیون بوده است. 

  به سه گروه پایین، متوسط و باال تقسیم شده است. 

اي هاي سپري شده عمر است که در سطح فاصلهسال سال: سن والدین و سن فرزندان بزرگ

 60سال،  60هاي دو و چند متغیره سن والدین در سه گروه کمتر از  ونسنجیده شده است. در آزم

سال و  40تا  30سال،  30سال به کمتر از  سال و سن فرزندان بزرگ 75سال و بیشتر از  75تا 

 بندي شده است.  سال طبقه 40بیشتر از 

)، با این 2010( 1سال با والدین: برگرفته از مطالعه گالن، داکسترا و کامتر تضاد فرزندان بزرگ

عبارت طرح شده است که در سه ماه گذشته به چه میزان درگیري، فشار و اختالف با پدر/مادر خود 

هاي اصال، خیلی کم، کم، ترتیب براي پاسخبه 5تا  0گو وضعیت خود را با نمرات  اید؟ پاسخداشته

تغیره، متغیر تضاد با والدین در تحلیل دو و چند مبندي کرده است. متوسط، زیاد و خیلی زیاد درجه

  بندي شده است. دارد و تضاد ندارد، طبقه به دو بخش تضاد

کار  )؛ دو گویه به2007(  گرف و فوکما ) و 2002(2برگرفته از مطالعات آلن تضاد زناشویی والدین:

الدین و والدین شما به چه میزان با یکدیگر اختالف و درگیري داشتند/دارند؟رفته که عبارتند از: 

 5تا  0ها از  . پاسخکردند؟ کنند/ می کردند یا همدیگر را ترك می کنند/ می شما چقدر با هم قهر می

بوده است. در تحلیل دو و  834/0و در مادران  839/0نمره گذاري شدند. آلفاي کرونباخ در پدران 

  بندي شده است. هچند متغیره، متغیر تضاد با والدین به دو بخش تضاد دارد و تضاد ندارد، طبق

با یک پرسش سنجیده طالق والدین یا داشتن والدین ناتنی و داشتن خواهر و برادر ناتنی 

  اند. شده

با گویه به نظر خودتان وضعیت سالمت والدین/شما در چه حدي است؟  :وضعیت سالمت والدین

تیاز و ) و آ2008سالمتی خودگزارشی در مطالعات سارکسین و گرستل (سنجیده شده است. 

 
1 Gaalen, Dykstra, & Komter 
2 Allen 
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هاي دو و چند متغیره وضعیت سالمت  در تحلیل ) نیز به کار رفته است.2005دانفوت و همکاران (

  بندي شده است.  والدین به دو بخش پایین و باال طبقه

اي سنجیده شده است. در تحلیل دو و چند  تعداد فرزندان والدین در سطح فاصله تعداد فرزندان:

  بندي شده است.  فرزند طبقه 4فرزند و باالتر از  4و  3د، فرزن 2و  1متغیر به سه دسته 

سال از والدین: از ترکیب چهار گویه ساخته شده که عبارتند از: در سال  حمایت فرزندان بزرگ

هاي شخصی از  اید؟، چقدر مراقبت گذشته چقدر در کارهاي خانگی به والدین خود کمک کرده

اید؟، چقدر به ایشان هدیه داده یا کمک مالی  ایشان بودهاید؟، چقدر در کنار  والدین خود داشته

هاي  بوده است. در تحلیل 758/0و در مادران  752/0اید؟ آلفاي کرونباخ این متغیر در پدران  داشته

  بندي است.  دو و چند متغیره به سه بخش پایین، متوسط و باال طبقه

 "کنید؟ منزل والدین خود زندگی می اي از شما در چه فاصله"فاصله جغرافیایی: با یک پرسش 

در یک محله، یک منطقه،  هايترتیب براي پاسخبه 6تا  1نمرات  گویان وضعیت خود را با پاسخ

هاي دو و  اند. این متغیر، در تحلیل منطقه دیگر، یک استان، استان دیگر و خارج از کشور اعالم کرده

طقه دیگر یا یک استان، استان دیگر یا خارج از چند متغیره به سه گروه یک محله یا یک منطقه، من

  بندي شده است.  کشور طبقه

سال: با این پرسش که: تحصیالت شما/والدین شما به چه  تحصیالت والدین و فرزندان بزرگ

سواد، تحصیالت نهضت/ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، دیپلم و  پاسخ شامل بی11میزان است؟ در 

ي عمومی، دکتراي تخصصی، تحصیالت  لیسانس، فوق لیسانس، دکترا دانشگاهی، فوق دیپلم، پیش

هاي دو و چند متغیره در والدین به  ها در تحلیل پاسخحوزوي (با تعیین سطح) سنجیده شده است. 

سال به سه  تر، دیپلم و پیش دانشگاهی، دانشگاهی و در فرزندان بزرگ سه سطح متوسطه و پایین

  بندي شده است. دیپلم و لیسانس، باالتر از لیسانس طبقهتر، فوق  سطح دیپلم و پایین

وضعیت ). 2008(1سارکسین و گرستل برگرفته از مطالعه سال: وضعیت اشتغال فرزندان بزرگ

غیر اشتغال با سه مقوله اشتغال کمتر از چهار روز در هفته، اشتغال چهار روز و بیشتر در هفته و 

کار، داراي درآمد بدون کار و سایر سنجیده  جو، بازنشسته، بیدار، دانش شاغل مشتمل بر افراد خانه

هاي دو و چند متغیره، وضعیت اشتغال به دو بخش شاغل و غیرشاغل تقسیم در تحلیلشده است. 

  شده است. 

هاي داراي سال با یک پرسش شامل مقوله تاهل فرزندان بزرگ سال: وضعیت تاهل فرزندان بزرگ

این متغیر  طالق، بدون همسر بر اثر فوت و ازدواج نکرده تعیین شده است.همسر، بدون همسر بر اثر 

  در آزمون دو و چند متغیره به دو گروه مجرد و متاهل تقسیم شده است.

 
1 Sarkisian & Gerstel  
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ترتیبات زندگی والدین: با دو گروه زندگی کردن والدین در کنار هم و سایر (به تنهایی، با 

تاهل، با دیگر بستگان، با دوستان، در خانه سالمندان، فرزندان مجرد، با پسران متاهل، با دختران م

  در خانه خود با پرستار) تعیین شده است. 

  

  هاي تحقیق یافته

 1گویان در جدول  هاي اقتصادي اجتماعی جمعیتی پاسخ ویژگیهاي جمعیت نمونه:  ویژگی

واد و حدود یک گویان باس درصد از پاسخ 99شود، حدود طور که مشاهده می همانآورده شده است. 

دانشگاهی و دیپلم و حدود یک سوم ایشان تحصیالت لیسانس  چهارم از افراد باسواد، تحصیالت پیش

سال  40گویان کمتر از  سال و بیش از سه پنجم از پاسخ 40اند. میانگین سن افراد کمتر از داشته

دار  صد از غیرشاغلین خانهدر 80اند. حدود  گویان شاغل بوده درصد از پاسخ 63اند. حدود سن داشته

  اند.  گویان درآمد باالتر از شش میلیون تومان داشته درصد از پاسخ 7بوده و تنها حدود 

 
  هاي اقتصادي اجتماعی جمعیتی هایویژگی گویان برحسب ویژگی توزیع پاسخ: 1جدول 

  تعداد  درصد معتبر  ویژگی

  475  5/47  مرد  جنس

5/52  زن  525 

  173  3/17  سال 30زیر   1سن

5/45  سال 40تا  30  454 

2/37  سال 40باالتر از   371 

 2 -  بدون پاسخ

  7  7/0  بیسواد  تحصیالت

1/2  نهضت/ابتدایی  21 

 30 3  راهنمایی

6/7  متوسطه  76 

5/26  دیپلم و پیش دانشگاهی  265 

6/8  فوق دیپلم  86 

5/31  لیسانس  315 

1/16  فوق لیسانس  161 

7/2  دکتراي عمومی  27 

9/0  دکتراي تخصصی  9 

2/0  تحصیالت حوزوي  2 

 
 سال بوده است. 78تا  20سال بوده و دامنه سنی پاسخگویان از 1/39گویان  میانگین سنی پاسخ 1
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  تعداد  درصد معتبر  ویژگی

 1 -  بدون پاسخ

 558 56  شاغل تمام وقت  وضعیت فعالیت

4/7  شاغل پاره وقت  74 

6/36  غیرشاغل  365 

 3 -  بدون پاسخ

5/78  دار خانه  غیرشاغل  285 

8/0  دانشجو  3 

6/11  بازنشسته  42 

 18 5  بیکار

داراي 

درآمد 

  کاربدون 

7/1  6 

دار و  خانه

  دانشجو

5/2  9 

 636 -  بدون پاسخ  

بدون درآمد یا فقط   درآمد

  یارانه

8/22  225 

کمتر از یک میلیون و 

  پانصد هزار تومان

5/10  104 

یک میلیون و از 

پانصدهزار تومان تا سه 

  میلیون تومان

4/29  290 

سه میلیون تا از 

چهارمیلیون و پانصد 

  هزار تومان

2/19  190 

چهارمیلیون و پانصد از 

هزار تومان تا شش 

  میلیون تومان

5/11  114 

6/6  میلیون تومان 6باالتر از   65 

 12 -  بدون پاسخ

  

  سال میزان و انواع حمایت والدین از فرزندان بزرگ

سال را نشان  ها و نمره شاخص کلی حمایت پدران و مادران از فرزندان بزرگتوزیع پاسخ 2جدول 
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سال در سطح  شود، حمایت والدین از فرزندان بزرگطور که در این جدول مشاهده میهماندهد.  می

درصد از مادران در  12/78درصد از پدران و  46/71نسبتا باالیی گزارش شده است. به طوري که 

ت کنند. حمایت عاطفی بیشترین و حمای سال خود حمایت می سطح متوسط و باالتر از فرزندان بزرگ

سال از پدران و مادران است. حمایت مالی پدران از  مالی کمترین حمایت دریافت شده فرزندان بزرگ

سال از مادران  سال بیش از مادران بوده و ابعاد دیگر حمایت دریافت شده فرزندان بزرگ فرزندان بزرگ

ناداري بیش از در سطح معناداري بیش از پدران بوده است. به طور کلی حمایت مادران در سطح مع

  پدران گزارش شده است.
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  سال گویان بر حسب حمایت والدین از فرزندان بزرگ : توزیع پاسخ2جدول 

 
1  Sign Test  

    مادر  پدر  

  1آزمون آماري عالمت  تعداد  زیاد  تاحدودي  کم  اصال  تعداد  زیاد  تاحدودي  کم  اصال

پند و نصیحت خوب از میزان 

  والدین 

9/3  4/17  4/33  3/45  738  2  9/10  9/27  2/59  900  Z= 325/8 -  

Sig= 000/0  

مندي به  زندگی  میزان عالقه

  تانشخصی

7/4  7/19  9/24  7/50  737  8/2  1/11  9/22  2/63  899  Z=  491/7 -  

Sig= 000/0  

میزان خدمات مراقبتی والدین از 

  شما 

5/9  4/27  7/29  4/33  738  9/8  9/20  32  2/38  898  Z= 548/5 -  

Sig= 000/0  

از میزان حمایت عاطفی والدین 

  شما 

3/4  8/12  28  9/54  741  3/2  6/6  23  1/68  898  Z= 206/8-  

Sig= 000/0  

=Z  899  9/25  2/30  7/29  2/14  260  5/30  5/26  30  13  حمایت مالی والدین از شما میزان  507/1 -  

Sig= 132/0  

حمایت والدین از فرزندان 

  سال بزرگ

08/7  46/

21  

5/28  96/

42  

8/642  04/6  84/15  2/27  92/

50  

8/898  Z= 118/8-  

Sig= 000/0  
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  سال کننده میزان و انواع حمایت والدین از فرزندان بزرگعوامل تعیین

گیري نهایی بر تحلیل چندگانه استوار خواهد شد، اما، ارزیابی روابط دومتغیري هرچند نتیجه

همبستگی دو متغیره و  3میزان حمایت و متغیرهاي مستقل خالی از فایده نیست. جدول شماره 

 دهد. ج آزمون این روابط را نشان مینتای

  هاي تحقیق : نتایج آزمون دو متغیره فرضیه3جدول 

 
 درصد 1

  پدر مادر

  پایین متوسط باال آزمون آماري پایین متوسط باال آزمون آماري

 -118/0تااو بی= 
 P 000/0مقدار= 

  -086/0تااوبی=  2/31 3/35 5/33
  P 014/0مقدار= 

  سن والدین  لسا 60کمتر از  9/331 8/24 3/41

  سال 75-60 6/33 6/38 8/27 6/30 8/42 6/26

  سال 75بیشتر از  9/42 6/30 5/26 5/47 1/36 5/16

  078/0تااو بی= 
 P 014/0مقدار= 

 017/0تااو بی=  7/34 4/38 8/26
  P 626/0مقدار= 

  درآمد والدین  میلیون 3کمتر از  5/35 6/31 9/32

  میلیون 5/4-3 9/35 6/38 5/25 8/25 9/41 3/32

  میلیون 5/4باالتر از  3/30 3/30 3/39 20 28 52

  169/0وي کرامرز= 
 P 000/0مقدار= 

  053/0وي کرامرز =  9/40 6/39 5/19
 P 357/0مقدار= 

  سالمت والدین  پایین   4/37 4/34 2/28

    باال 5/33 1/33 3/33 8/28 4/37 8/33

  101/0وي کرامرز= 

 P 010/0مقدار= 

  182/0وي کرامرز=  9/37 1/38 9/23

 P 000/0مقدار= 

  تضاد زناشویی  دارد 3/43 3/32 4/24

  ندارد 2/27 2/35 6/37 7/29 9/38 4/31

  -111/0تااوبی= 
 P 000/0مقدار= 

  -096/0تااوبی=  9/21 1/32 46
 P 006/0مقدار= 

  تعداد فرزندان  فرزند  2و  1 9/31 7/20 4/47

  فرزند  4و  3 33 7/38 3/28 1/34 7/41 2/24

  فرزند 4بیشتر از  1/39 6/33 3/27 8/37 2/37 9/24

  -099/0تااوبی= 
  P 001/0مقدار= 

  -014/0تااوبی=   32  4/31  6/36
  P 673/0مقدار= 

  سن فرزندان  سال  30کمتر از   7/33  1/30  2/36

  سال  40-30  7/36  6/32  7/30  9/30  2/39  9/29

  سال  40بیشتر از   2/31  7/39  1/29  38  4/41  6/20

  -050/0تااو بی= 
  P 091/0مقدار= 

  -092/0تااوبی=   9/31  1/39  29
  P 004/0مقدار= 

  درآمد فرزندان  میلیون 3کمتر از   33  3/31  8/35

  میلیون 3-5/4 36 7/36 3/27 3/33 1/35 5/31

  میلیون 5/4باالتر از  9/38 3/41 8/19 8/38 6/40 6/20

  205/0= تااوبی
 P 000/0مقدار= 

  273/0تااوبی=   52  9/32  1/15
 P 000/0مقدار= 

حمایت فرزندان   پایین  5/61  5/25  13
سال از  بزرگ

  والدین
  متوسط   8/24  2/41  34  2/29  4/40  3/30

  باال  7/24  4/33  8/41  8/24  9/40  3/34

  235/0وي کرامرز= 
 P 000/0مقدار= 

  378/0وي کرامرز=  9/30 7/39 4/29
 P 000/0مقدار= 

 تضاد با والدین دارد  4/85 11 7/3

 ندارد 5/28 3/36 2/35 9/75 2/17 9/6

  038/0وي کرامرز= 
 P 514/0مقدار= 

  175/0وي کرامرز=  4/39 9/37 7/22
 P 000/0مقدار= 

خواهر و برادر  دارد  6/63 6/23 7/12
  ندارد  5/32  6/34  9/32 3/33 6/38 1/28 ناتنی

  074/0کرامرز= وي 
 P 086/00مقدار= 

  251/0وي کرامرز=  8/48 6/32 6/18
 P 000/0مقدار= 

طالق والدین یا    دارد  6/74 6/18 8/6
  ندارد  2/31  1/35  7/33 8/32 39 2/28  والدین تاتنی

  -130/0تااوبی=
 P 000/0مقدار= 

  -148/0تااوبی=  24 2/38 8/37
 P 000/0مقدار= 

  حله یا منطقهیک م 5/25 1/34 4/40
منطقه دیگر یا  یک  3/33 2/35 5/31 3/36 8/40 9/22 فاصله جغرافیایی

 استان

استان دیگر یا خارج از  1/44 9/30 25 2/40 2/35 6/24
 کشور
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شود، با افزایش سن پدر و مادر، حمایت والدین از فرزندان مشاهده می 3طور که در جدول همان

ارزیابی همبستگی بین درآمد والدین و حمایت از یابد.  ري کاهش میسال در سطح معنادا بزرگ

دهد که تنها افزایش درآمد مادران است، که با حمایت از فرزندان، آن سال نشان می فرزندان بزرگ

سطح معناداري این رابطه فرض صفر بودن همبستگی را مورد هم نه چندان قوي، همبسته است. 

تر بین ت رابطه به لحاظ نظري مهم و معنادار است. همبستگی نسبتاً قويدهد، اما جهتردید قرار می

  شان از فرزندان اثر مستقیم دارد. سالمت مادران و حمایت آنان هم مانند درآمد، بر حمایت

دهد ولی عدم وجود صفت در دو ویژگی عدم وجود تضاد زناشویی، حمایت والدین را افزایش می

سال  تنها به افزایش حمایت پدران از از فرزندان بزرگ "طالق والدین" و دوم "فرزندان ناتنی"یکی 

سال مستقل  دهد که حمایت مادران از فرزندان بزرگشود. رابطه دو متغیر اخیر، نشان میمنجر می

از وجود فرزندان ناتنی و طالق بین پدر و مادر است، اما وجود مناسبات منفی زناشویی بین آنان بر 

  والدین اثر منفی دارد.حمایت هر دو 

سال  شان از فرزندان بزرگ اگرچه با ضریب همبستگی ضعیف، اما والدین با فرزند بیشتر، حمایت

سالی که در سن باالتر هستند، دور از انتظار  کمتر است. کاهش حمایت مادران از فرزندان بزرگ

است. در عوض فرزندان با  سال مستقل از سن فرزندان نیست. هرچند حمایت پدران از فرزندان بزرگ

حمایت در آن گروه از فرزندان که کنند. تر، حمایت بیشتري از پدر خود دریافت میدرآمد پائین

به طور داراي مناسبات حمایتی از والدین خود هستند، و تضادي با والدین خود ندارند، بیشتر است. 

هاي مهم در حمایت از فرزندان هکنندکلی صمیمیت و روابط مثبت بین والدین و فرزندان تعیین

حمایت اند و یا والدین ناتنی دارند،  شان از یکدیگر جدا شده سال هستند. افرادي که والدین بزرگ

کنند. هر چه فاصله جغرافیایی بیشتر باشد، حمایت والدین کاهش  میکمتري از پدران دریافت 

سال را نشان  یت والدین از فرزندان بزرگتحلیل چند متغیره عوامل اثرگذار بر حما 4یابد. جدول  می

  دهد.  می
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  1والدین از فرزندان بزرگسال  کننده حمایت: تحلیل رگرسیون ترتیبی عوامل تعیین4جدول 

  

 
 شد.با دهنده معنادار بودن میاست و ستاره نشانEstimate) اعداد درون جدول مقدار برآورد ( 1

حمایت مادر از 

  فرزندان بزرگسال

حمایت پدر از 

 فرزندان بزرگسال

  

  )75پدر/مادر(مرجع: باالتر از  سن  سال  60کمتر از  ٭442/0 ٭616/0

  سال  60 -75  308/0  ٭638/0

 درآمد  پدر/مادر (مرجع: باال) پایین  -196/0 -468/0

 متوسط ٭- 395/0 - 382/0

 سالمت  پدر/مادر (مرجع: باال) -136/0 *- 380/0

 تضاد زناشویی والدین(مرجع: باال) ٭347/0 ٭360/0

  فرزند) 4تعداد فرزندان (مرجع: بیشتر از   فرزند 2و  1  ٭603/0  ٭555/0

  فرزند 4و  3  152/0  -056/0

 40سال(مرجع: باالتر از  سن فرزندان بزرگ  سال  30کمتر از  ٭-367/0 - 088/0

  سال 30-40 ٭- 328/0 - 108/0  سال)

  سال (مرجع: باال) درآمدفرزندان بزرگ   پایین  ٭588/0 391/0

  متوسط  ٭422/0  421/0

والدین  سال از حمایت فرزندان بزرگ پایین  ٭- 835/0 ٭- 013/1

  متوسط  - 023/0  - 103/0 (مرجع: باال)

 تضاد با  پدر/مادر (مرجع: باال) ٭692/1 *873/1

 (مرجع: ندارد)خواهر و برادر ناتنی   -196/0  205/0

  (مرجع: دارد)طالق والدین یا والدین ناتنی   533/0  431/0

یا فاصله جغرافیایی(مرجع: استان دیگر    یک محله یا منطقه  179/0 291/0

  منطقه دیگر یا یک استان 118/0 - 085/0  خارج از کشور)

  سال (مرجع: زن) جنس  فرزندان بزرگ   - 127/0 *- 409/0

سال (مرجع:  تحصیالت فرزندان بزرگ  زیر فوق دیپلم - 139/0 069/0

  باالتر از  لیسانس)

    فوق دیپلم و لیسانس  - 187/0 173/0

  سال (مرجع: متاهل) گوضعیت تاهل فرزندان بزر  -164/0 - 321/0

سال  اشتغال فرزندان بزرگ   - 023/0 042/0

 (مرجع:غیرشاغل)

 تحصیالت پدر/مادر(مرجع: دانشگاهی) زیر دیپلم - 121/0 - 292/0

  دیپلم و پیش - 199/0 - 197/0
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هاي مناسبی بوده و  هاي رگرسیون ترتیبی،مدل دهد، مدل نشان می 4چنانکه جدول شماره 

متغیرهاي مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. نتایج آزمون نکوئی برازش نیز نشان 

ها از برازش قابل قبولی برخوردار است. با افزایش سن والدین، با افزایش تضاد  ین مدلدهد ا می

سال با والدین، حمایت والدین از  زناشویی، با افزایش تعداد فرزندان، و با افزایش تضاد فرزندان بزرگ

سال  زرگبابد. عوامل اثرگذار بر حمایت پدران و مادران از فرزندان ب سال کاهش می فرزندان بزرگ

سال ایشان کمتر است،  هایی نیز دارند. پدرانی که درآمد باالتري دارند؛  درآمد فرزندان بزرگ تفاوت

سال خود، حمایت بیشتري دارند. مادرانی که سالمت باالتري  در سطح معناداري از فرزندان بزرگ

ادران در سطح سال خود، حمایت بیشتري دارند. م دارند؛ در سطح معناداري از فرزندان بزرگ

درصد از  8/31بین توانایی تبیین  معناداري از دختران خود حمایت بیشتري دارند. متغیرهاي پیش

سال  درصد از حمایت مادران از فرزندان بزرگ 22توانایی تبیین و سال  حمایت پدران از فرزندان بزرگ

  را دارا هستند.

  

  گیري بحث و نتیجه

ی به این سئواالت داشته که حمایت والدین از فرزندان گوی این تحقیق کوششی در جهت پاسخ

  ها نشان داده:  یافتهسال به چه میزان و متاثر از چه عواملی است؟  بزرگ

سال در سطح نسبتا وسیعی وجود دارد. این حمایت در ابعاد  حمایت والدین از فرزندان بزرگ -

مندي به زندگی شخصی و حمایت  طوري که پند و نصیحت، عالقه سان نبوده است. به مختلف یک

حمایت مادر از 

  فرزندان بزرگسال

حمایت پدر از 

 فرزندان بزرگسال

  

 مرجع: سایر)زندگی پدر/مادر با هم( 272/0 156/0

505/187  261/233  Chi-Square  Model Fitting Information  

  درجه آزادي 27 27

000/0 000/0 pمقدار 

657/1698  563/1351  ChiSquare  Pearson  Goodness of-
Fit 1617 1343 درجه آزادي 

077/0 429/0  Pمقدار 

265/1636  943/1290  ChiSquare 

Deviance 1617 1343 آزادي درجه 

363/0 843/0  Pمقدار 

220/0  318/0  Nagelkerke    Pseudo R Square  
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تر  عاطفی، در سطح باال گزارش شده، اما حمایت ابزاري و حمایت مالی در سطحی به مراتب پایین

 ؛1990مطالعات متعدد دیگر بوده است (رسی و رسی، گزارش شده است. این یافته همراستا با 

؛ کنی و اولنبرگ، 2018ن، ؛  درك و همکارا2012داکسترا و کامتر، ؛  2011داتلند و همکاران، 

  ). 1396حصاري، ؛ 1992

سان نبوده و حمایت مادران به طور  سال یک میزان حمایت پدران و مادران از فرزندان بزرگ -

بنابراین کلی و در همه ابعاد به استثناي حمایت مالی، در سطح معناداري بیش از پدران بوده است. 

داتلند، سال، جنسیت والدین است.  از فرزندان بزرگیکی از عوامل اثرگذار بر حمایت والدین 

) 2009فینگرمن، میلر، بردیت و زاریت ()، 2008( پرولکس و هلمز)، 2011هرلوفسن و لیما (

  اند.  هاي مشابهی را گزارش کرده یافته

یابد.  در سطح معناداري کاهش میسال  بزرگبا افزایش سن پدر و مادر، حمایت از فرزندان  -

ها کاهش نیافته ولیکن  ) نشان دادند که اهمیت خانواده2007و همکاران ( 1درپساین یافته  مشابه با

حصاري  .دهند والدین در مرحله آشیانه خالی زمان کمتري را به روابط بین نسلی اختصاص می

  یابد. ها کاهش می ) نیز نشان داده که انتقاالت پرداختی والدین با افزایش سن آن1396(

سال در سطح معناداري کاهش  یش تضاد زناشویی، حمایت والدین از فرزندان بزرگبا افزا -

سالی که با والدین خود تضاد بیشتري دارند، به طور معناداري از  یابد. همچنین فرزندان بزرگ می

  تر والدین برخوردار هستند.  حمایت پایین

هستند در سطح معناداري حمایت برخوردار  حمایت ارائه شده باالتريپدران و مادرانی که از  -

)، 2007همراستا با این یافته سوتر، سیکریست و پیلمر (سال خود دارند.  بیشتري از فرزندان بزرگ

) نیز روابط متقابل میان والدین و فرزندان 2012)،  جرتز و همکاران (1990رسی و رسی (

  اند.  سال را نشان داده بزرگ

سال در سطح معناداري کاهش  والدین از فرزندان بزرگبا افزایش تعداد فرزندان حمایت -

فرزندان چهار برابر بیشتر از کسانی  ) نیز نشان داده تک2013امري (یابد. همراستا با این یافته،  می

  کنند احتمال دریافت منابع مالی را دارند.  که در یک خانواده با چهار فرزند زندگی می

هایی نیز مشاهده  سال تفاوت و مادران از فرزندان بزرگ در عوامل اثرگذار بر حمایت پدران -

  که:  شود. از جمله این می

سال خود دارند.  پدران با درآمد باالتر، در سطح معناداري حمایت بیشتري از فرزندان بزرگ -

)، 2013)، جانسون (2002)، هنرتا و همکاران (2015فینگرمن و همکاران (همراستا با این یافته 

اند، والدین داراي درآمد و دارایی بیشتر،  ) نیز نشان داده1396حصاري () و  2005اس ( شونی و ر

 
1 Der Pas 
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) نشان 2006متفاوت با این یافته گروندي و هنرتا (دهند. انتقاالت بیشتري به فرزندان انجام می

د به تر ممکن است به دلیل تعداد فرزندان نیازمن پایین اجتماعی - با موقعیت اقتصادي دادند والدین

  حمایت، پشتیبانی بیشتري داشته باشند. 

سال خود با درآمد کمتر، حمایت بیشتري دارند.  پدران در سطح معناداري از فرزندان بزرگ -

اند، والدین  ) نیز نشان داده2008( )، و بري2018)، درك و همکاران (2009فینگرمن و همکاران (

 کنند. به فرزندان نیازمند خود کمک بیشتري می

سال خود با سن باالتر، حمایت بیشتري دارند.  پدران در سطح معناداري از فرزندان بزرگ -

تر حمایت بیشتري داشته باشند و این یافته، شاید به  فرض ما این بود که فرزندان در سنین پایین

مغایر  د.تر فرزندان، در سنیین باال مرتبط باشد و چرایی آن نیاز به تحقیقات بیشتري دار نیاز گسترده

سال،  نشان دادند وقتی فرزندان بزرگ) 1396حصاري () و 2018با این یافته درك و همکاران (

  کوچکتر باشند، کمک والدین بیشتر است. 

سال خود، حمایت  مادرانی که سالمت باالتري دارند؛ در سطح معناداري از فرزندان بزرگ -

  بیشتري دارند. 

سوتر، ران خود حمایت بیشتري دارند. همراستا با این یافته مادران در سطح معناداري از دخت -

  مادران از دختران حمایت بیشتري دارند. ) نیز نشان دادند که 2007سیکریست و پیلمر (

سالی نیز از سوي والدین خود به  که فرزندان در سنین بزرگتوان نتیجه گرفت،  به طور کلی می

سان نبوده و حمایت  سال در همه ابعاد یک رزندان بزرگشوند. حمایت والدین از ف خوبی حمایت می

تر حمایت والدین در این دو بعد  باشد. سطوح پایین تري می ابزاري و حمایت مالی در سطح پایین

هاي  سال یا به فقدان توانایی در والدین مرتبط است. دیگر یافته احتماال به عدم نیاز فرزندان بزرگ

کنند. به عنوان مثال هر چه سن والدین کمتر باشد، درآمد  تقویت می این پژوهش نیز این نتیجه را

سال کمتر باشد و تعداد  ایشان بیشتر باشد، سالمت والدین بیشتر باشد، درآمد فرزندان بزرگ

سال بیش از  یابد.  حمایت مادران از فرزندان بزرگ فرزندان کمتر باشد، حمایت ایشان افزایش می

مادران از دختران خود در سطح باالتري حمایت دارند. حمایت بیشتر مادران پدران بوده و به ویژه 

نیز به توانایی ایشان مرتبط است. به عنوان مثال در حمایت مالی که عمدتا زنان توانایی کمتري 

دارند، حمایت مادران کمتر از پدران است. در عین حال روابط متقابل میان والدین و فرزندان 

بوده و والدینی که حمایت بیشتري دریافت کنند، حمایت بیشتري نیز ارائه خواهند  سال برقرار بزرگ

سال را تحت تاثیر خود قرار میدهد و در  داد. ساختار خانواده نیز حمایت والدین از فرزندان بزرگ

یابد. به عنوان مثال در تضاد زناشویی یا تضاد  صورت شکننده بودن، حمایت والدین کاهش می

  باشد.  سال حمایت والدین کمتر می ا فرزندان بزرگوالدین ب

  شود.  هاي تحقیق پیشنهادهاي اجرایی و مطالعاتی به شرح زیر ارائه می بر اساس یافته
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سال در  هاي این تحقیق نشان داد حمایت والدین از فرزندان بزرگ یافته آموزش و افزایش آگاهی:- 

سال در سطح  گرایی در روابط والدین و فرزندان بزرگخورد. بنابراین فرد اي به چشم می سطح گسترده

سال  توان با عدم نیاز فرزندان بزرگ گسترده وجود ندارد. عدم گستردگی حمایت ابزاري را نیز می

تواند به عدم امکانات مالی والدین مرتبط باشد. بنابراین  تر بودن حمایت مالی نیز می توجیه نمود. پایین

سال در سطح قابل  آموزش داده شود که روابط میان والدین و فرزندان بزرگ در سطح کالن و خرد باید

تواند دغدغه  ها در آموزش این موارد سهم به سزایی دارند. آگاهی در این حوزه می قبولی است. رسانه

ریزان اجتماعی و عامه مردم را کاهش دهد و نشان دهنده این واقعیت است که نیازي به برخی  برنامه

سال و والدین نیست. از سوي دیگر تقویت امکانات اقتصادي والدین  ها در روابط فرزندان بزرگ مداخله

سال اثرگذار باشد و اگر قرار است مداخالت  تواند در افزایش حمایت والدین از فرزندان بزرگ می

  سیاستی ایجاد شود، افزایش رفاه اقتصادي افراد در اولویت است. 

سال از رابطه با مادران بیش از  دران است و رضایت فرزندان بزرگحمایت مادران بیش از پ-

تري برقرار  سال خود پیوندهاي قوي ). الزم است پدران با فرزندان بزرگ1399پدران است (مدیري، 

  کنند و عوامل موثر در تقویت این رابطه نیاز به شناسایی دارد. 

ند که روابط منفی میان والدین و روابط الزم است والدین و فرزندان آگاهی کافی داشته باش -

سال با کاهش حمایت رابطه مستقیم معنادار دارد و بیش از  منفی میان والدین و فرزندان بزرگ

سال هستند. والدین  ي حمایت والدین از فرزندان بزرگ اجتماعی تبیین کننده -متغیرهاي اقتصادي

به روابط میان ایشان با فرزندان تسري داشته و  باید آگاهی داشته باشند که روابط منفی میان ایشان

ها نیز باید ایفاي وظیفه نمایند. بررسی عوامل اثرگذار بر تضاد زناشویی و  در ایجاد این آگاهی رسانه

  سال الزم است شناسایی شده و در جهت کاهش آن اقدام شود. تضاد میان والدین و فرزندان بزرگ

رآمد باالتر و حمایت مادران با سالمت باالتر از فرزندان که دیدیم حمایت پدران با د چنان-

سزایی  سال بیشتر است. بنابراین توانمندسازي والدین به لحاظ اقتصادي و فیزیکی از اهمیت به بزرگ

تواند نشان دهنده این باشد که خود والدین از منابع  تر والدین می برخوردار است. حمایت مالی پایین

بنابراین ممکن است با باالتر رفتن قدرت اقتصادي والدین، حمایت از فرزندان مالی غنی نیستند و 

  سال تقویت شود.   بزرگ

هاي مهارت  ها، کالس در راستاي افزایش حمایت والدین عالوه بر حمایت اقتصادي از خانواده-

  شود.  دار خانواده پیشنهاد می ارتباطی و ایجاد قوانین حمایتی دوست

سکنا، و  سکنا و غیرهم اي میان حمایت والدین از فرزندان هم تی بررسی مقایسهدر حوزه مطالعا-

سال  هاي جنسیتی در حمایت والدین از فرزندان بزرگ سکنایی و علل آن، بررسی تفاوت شیوع هم

سان توسط والدین و فرزندان در حمایت ارائه  عدم گزارش یکبا توجه به احتمال شود.  پیشنهاد می
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) نیز 2008( 1دهند)، که مندمیکر و داکسترا شده (هریک از دید خود گزارش می شده و دریافت

  گو باشند.   هاي بعدي، فرزندان و والدین، پاسخ شود در پیمایش اند، پیشنهاد می گزارش کرده

 

  منابع 

الگوها و عوامل تعیین کننده انتقاالت بین نسل هاي والدین سالمند و فرزندان " ،)1396حصاري، علی (

  (پایان نامه دکتري)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.  ،"سال در شهر تهران بزرگ

  هران: نشر نی.  ، هوشنگ نایبی، تپیمایش در تحقیقات اجتماعی ،)1386دي. اي. دواس(

هاي نوگرایی در  تأثیرمؤلفه ،)1393پور، یاسین؛ پارساییان، زهره؛ ماندگاري، فرزانه ( فرهمند، مهناز؛ خرم

  . 149-178: 27، دوره فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایرانهاي شهر یزد،  حمایت خویشاوندي خانواده

، مجید کوششی و لیلی نیاکان، نسلی اداقتص و جمعیت سالخوردگی )،1397لی، رونالد و میسن، اندرو (

 و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.   تهران: موسسه مطالعات

  نتایج سرشماري.   ،)1395( مرکز آمار ایران

سال از والدین در شهر  هاي دریافت شده فرزندان بزرگ بررسی حمایت ،)1399مدیري، فاطمه (

  جمعیت کشور.  تحقیقاتموسسه ، تهران

  

Albertini, M., & Radl, J. (2012), Intergenerational transfers and social class: 
Inter-vivos transfers as means of status reproduction? Acta Sociologica, 
55(2): 107-123 . 

Allen, M. S. (2002), The influence of parents' marital quality on parent-adult 
child intimacy: the role of the family expressiveness and relationship 
attributions, Texas Tech University.  

Aquilino, W. (2006), Family relationships and support systems in emerging 
adulthood. In J. J. Arnett & J. L. Tanner (Eds.), Emerging adults in the 
America: Coming of age in the 21st century: 193–217. 

Aquilino, W. S. (1994), Impact of childhood family disruption on young adults' 
relationships with parents, Journal of Marriage and the Family: 295-313 . 

Attias-Donfut, C., Ogg, J., & Wolff, F.-C. (2005), European patterns of 
intergenerational financial and time transfers, European journal of ageing, 
2(3): 161-173 . 

Bengtson, V. L., & Roberts, R. E. (1991), Intergenerational solidarity in aging 
families: An example of formal theory construction, Journal of Marriage and 

the Family: 856-870 . 

 
1 Mandemakers & Dykstra 



 1400تابستان ، 2 شماره، و دوم مشناسی ایران، دوره بیست همجله جامع

100 

Berry, B. (2008), Financial Transfers from Living Parents to Adult Children, 
Who Is Helped and Why? The American Journal of Economics and 
Sociology,  67(2): 207-239. 

Caldwell J. C.(2005), On Net Intergenerational Wealth Flows: An Update, 
Population and Development Review, 31(4):  721-740.  

Cantor, M .H. (1979), Neighbors and friends: An overlooked resource in the 

informal support system, Research on aging, 1(4): 434-463 . 

Casper, Lynne M., and Suzanne M. Bianchi. (2002), Continuity and Change in 
the American Family, Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. 

Coleman, M., Ganong, L., & Cable, S. M. (1997), Beliefs about women's 
intergenerational family obligations to provide support before and after 
divorce and remarriage. Journal of Marriage and the Family: 165-176.  

Cooney, T. M., & Uhlenberg, P. (1990), The role of divorce in men's relations 
with their adult children after mid-life, Journal of Marriage and the Family: 

677-688 . 

Daatland, S. O., Herlofson, K., & Lima, I. A. (2011), Balancing generations: on 
the strength and character of family norms in the West and East of Europe, 
Ageing & Society, 31(7): 1159-1179 . 

De Graaf, P. M., & Fokkema, T. (2007), Contacts between divorced and non-
divorced parents and their adult children in the Netherlands: An investment 
perspective, European Sociological Review, 23(2): 263-277 . 

Der Pas, van Suzan; Tilburg, Theo van; Knipscheer, Kees (2007), Changes in 
Contact and Support within Intergenerational Relationships in the 
Netherlands: a Cohort and Time-Sequential Perspective, Advances in Life 
Course Research, 12: 243-274.  

Drake, Deirdre; Dandy, Justine; Loh, Jennifer; Preece, David. (2018), Should 
Parents Financially Support their Adult Children? Normative Views in 
Australia, Journal of Family and Economic Issues, 39: 348–359.  

Dykstra, P. A., & Komter, A. E. (2006), Structural characteristics of Dutch kin 
networks, Family solidarity in the Netherlands: 21-42 . 

Dykstra, P. A., & Komter, A. E. (2012), Generational interdependencies in 
families: The MULTILINKS research programme, Demographic Research, 
27: 487-506 . 

Eggebeen, D. J., & Davey, A. (1998), Do safety nets work? The role of 
anticipated help in times of need, Journal of Marriage and the Family, 60: 

939–950 
Emery, T. (2013),  Intergenerational transfers and European families: Does the 

number of siblings matter? Demographic Research, 29(10) : 247–274.    



  بررسی حمایت والدین از فرزندان بزرگسال و ...

101 

Fingerman, K. L. (2000), We had a nice little chat”: Age and generational 
differences in mothers’ and daughters’ descriptions of enjoyable 
visits,Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 55: 95–106.  

Fingerman, K. L., & Birditt, K. S. (2009), Adult children and aging parents. In 
K. W. Schaie (Ed.), Handbook of the psychology of aging (7th ed.), New 
York: Elsevier. 

Fingerman, K. L., Cheng, Y.-P., Tighe, L., Birditt, K. S., & Zarit, S. (2012), 
Relationships between young adults and their parents, In Early adulthood in 
a family context , 59-85: Springer. 

Fingerman, K. L., Miller, L. M., Birditt, K. S., & Zarit, S. (2009), Giving to the 
good and the needy: Parental support of grown children, Journal of Marriage 
and Family, 71: 1220–1233. 

Fingerman, K. L., Pitzer, L. M., Chan, W., Birditt, K., Franks, M. M., & Zarit, S. 
(2010), Who gets what and why? Help middle-aged adults provide to parents 
and grown children, Journals of Gerontology Series B: Psychological 
Sciences and Social Sciences, 66(1): 87-98 . 

Fingerman, K. L., Sechrist, J., & Birditt, K. (2013), Changing views on 
intergenerational ties, Gerontology, 59(1): 64-70 . 

Fingerman, K. L., Sechrist, J., & Birditt, K. S. (2012), Changing views on 
intergenerational ties, Gerontology, 59: 64–70.  

Fingerman, Karen L.; Kim, Kyungmin; Davis, Eden M.; Furstenberg, Frank F.; 
Birditt, Kira S.; Zarit, Steven H. (2015), “I’ll Give You the World”: 
Differences in Parental Support of Adult Children Socioeconomic, Journal of 
Marriage and Family, 77: 844–865.  

Furstenberg, F. F. (2000), The sociology of adolescence and youth in the 1990s: 
A critical Commentary, Journal of Marriage and Family, 62(4):896 – 910.  

Grundy, E., & Henretta, J. C. (2006), Between elderly parents and adult 
children: A new look at the intergenerational care provided by the “sandwich 
generation,”Ageing and Society, 26: 707– 722.  

Grundy, E., & Shelton, N. (2001), Contact between adult children and their 
parents in Great Britain 1986–99, Environment and planning A, 33(4):685-697 . 

Henretta, J. C., Grundy, E., & Harris, S. (2002), The influence of socio-economic 
and health differences on parents’ provision of help to adult children: A 
British–United States comparison, Ageing and Society, 22: 441–458.  

Johnson, M. K. (2013), Parental financial assistance and young adults’ 
relationships with parents and well-being, Journal of Marriage and Family, 
75 :713–733.  



 1400تابستان ، 2 شماره، و دوم مشناسی ایران، دوره بیست همجله جامع

102 

Kalmijn, M. (2015), Relationships between fathers and adult children: The 
cumulative effects of divorce and repartnering, Journal of Family Issues, 
36(6): 737-759 . 

Kim, Kyungmin; Fingerman, Karen L.; Birditt, Kira S.; Zarit, Steven H. (2015), 
Capturing Between- and Within-Family Differences in Parental Support to 
Adult Children: A Typology Approach, Gerontology Series B: Psychological 
Sciences and Social Sciences: 1–10.  

Mandemakers, J. J., & Dykstra, P. A. (2008), Discrepancies in parent’s and adult 
child’s reports of support and contact, Journal of marriage and family, 70(2): 

495-506 . 

Needham BL, Austin EL. Sexual orientation, parental support, and health 
during the transition to young adulthood. J Youth Adolesc, (2010), 
Oct;39(10):1189-98.  

Popenoe, D. (1988). Disturbing the nest: Family change and decline in modern 
societies: Transaction Publishers. 

Rossi, P. P. H. (1990). Of human bonding: Parent-child relations across the life 
course: Transaction Publishers. 

Sarkisian, N., & Gerstel, N. (2008), Till marriage do us part: Adult children’s 
relationships with their parents, Journal of marriage and family, 70(2):360-376.  

Schoeni, R. F. (1997), Private interhousehold transfers of money and time: New 
empirical evidence, Review of Income and Wealth, 43: 423–448. 

Schoeni, R. F., & Ross, K. E. (2005), Material assistance from families during 
the transition to adulthood. In R. A. Settersten Jr., F. F. Furstenberg, & R. G. 
Rumbaut (Eds.), On the frontier of adulthood: Theory, research, and public 
policy: 396–417, Chicago: University of Chicago Press. 

Schwarz, B., Trommsdorff, G., Albert, I., & Mayer, B. (2005), Adult parent–
child relationships: Relationship quality, support, and reciprocity. Applied 
Psychology, 54(3): 396-417 . 

Silverstein, M., Conroy, S. J., Wang, H., Giarrusso, R., & Bengtson, V. L. 
(2002), Reciprocity in parent–child relations over the adult life course, The 
Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social 
Sciences, 57(1), S3-S13 . 

Suitor, J. J., Pillemer, K., & Sechrist, J. (2006), Within-family differences in 
mothers’ support to adult children, Journals of Gerontology Series B: 
Psychological Sciences and Social Sciences, 61B, S10–S17.  

Suitor, J. Jill; Sechrist, Jori; Pillemer, Karl (2007), Within-Family Differences in 
Mothers’ Support to Adult Children in Black and White Families, Research 
on Aging, 29 (5): 410–435.  



  بررسی حمایت والدین از فرزندان بزرگسال و ...

103 

Van Gaalen, R. I., Dykstra, P. A., & Komter, A. E. (2010), Where is the exit? 
Intergenerational ambivalence and relationship quality in high contact ties, 
Journal of Aging Studies, 24(2): 105–114. 

Vollenwyder N, Bickel J-F, d’Epinay CL, Maystre C. The Elderly and their 
Families, (1979-94): Changing Networks and Relationships, Current 
Sociology. 50(2): 263-280.  

Wijckmans, B., & Van Bavel, J. (2010), Divorce and intergenerational family 
obligations. Past research and current patterns in the Netherlands, Working 
Paper, Vrije Universiteit Brussel, Interface Demography. 

Wolf, D. A. (1994), The elderly and their kin: patterns of availability and access, 
Demography of aging: 146-194 . 

  



 

  104 -129، ص 1400تابستان ، 2 شماره شناسی ایران، دوره بیست و دوم، مجله جامعه

104 

  1هاي سن قصد شده ازدواج: پژوهشی در میان جوانان شهر اصفهانتعیین کننده

  

عباس مندگاري، علی ملیحه حجیه بی بی رازقی نصرآباد، علیرضا بختیاري،

  عسکري ندوشن 
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  چکیده

تحوالت سن ازدواج در ایران که در بستر تغییرات گسترده ساختاري و نگرشی 

هاي مختلفی مطالعه شده، اما تاکنون  هاي اخیر رخ داده است، در پژوهش دهه

 تر مورد توجه محققین قرار گرفته است.هاي سن قصد شده ازدواج کم کننده تعیین

هاي سن قصد شده ازدواج جوانان هرگز  این پژوهش با هدف مطالعه تعیین کننده

نفر از جوانان مجرد  400نکرده در شهر اصفهان صورت پذیرفت. نمونه تحقیق  ازدواج

با  ها به روش پیمایش و دادهباشند.  ساله در شهر اصفهان می 18-35واقع در سنین 
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   است که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد انجام شده است. "جوانان در شهر اصفهان
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ها از براي آزمون فرضیهآوري گردید.  جمع 1399استفاده از ابزار پرسشنامه در سال 

استفاده شد.  آزمون تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه

  2/28میانگین سن قصد شده ازدواج در شهر اصفهان براي پسران  ها نشان داد یافته

تر از  حالی که سن مطلوب ازدواج پاییندر   سالگی است 6/26و براي دختران 

میانگین سن قصدشده براي ازدواج آنان است. شکاف موجود بیانگر این مطلب 

ها،  باشد که براساس یافته باشد که مسئله ازدواج تحت تاثیر عوامل زیادي می می

اي معنادار با سن متغیرهاي پایبندي دینی، سابقه کار و هدایت دوستان داراي رابطه

د شده ازدواج دختران هستند و متغیرهاي تحصیالت، پایبندي دینی و طبقه قص

ي معنادار با سن قصد شده ازدواج پسران هستند.  اقتصادي نیز داراي رابطه- اجتماعی

اساس نتایج این مطالعه، در کنار عوامل اقتصادي، تغییرات ارزشی و  در مجموع، بر

د و با توجه به باال بودن سن قصد نگرشی هم در سن قصد شده ازدواج اهمیت دار

ها به ازدواج در سن مناسب از اهمیت شده ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان و تشویق آن

  باالیی برخوردار است.

  قصد، سن ازدواج، اصفهان، جمعبت جوانان، :مفاهیم اصلی

  

  مقدمه و بیان مسأله

شود و بسیاري از جوانان وب میازدواج به عنوان یک حادثه مهم و حیاتی در زندگی انسان محس

ازدواج به مثابه یک پدیده اجتماعی که در بستر . بینندهاي خود را تشکیل خانواده می آل یکی از ایده

ترین روابط اجتماعی میان دو جنس مخالف برقرار و به عنوان مقدمه و منشاء  ترین و حساس پیچیده

با اینحال جوانان ایرانی مانند بسیاري از جوانان ). 99: 1386گردد (آزادارمکی،  خانواده محسوب می

هاي زیادي روبرو هستند. نرخ باالي بیکاري، باال خاورمیانه، هنگام ورود به بازار کار و ازدواج با چالش

رفتن سن در اولین ازدواج و پایین آمدن نرخ زاد و ولد نشان از معضالتی است که جوانان در طول 

هاي اخیر نرخ رشد جمعیت در ایران، کاهش  روبرو هستند. از طرفی در سالگذار به بزرگسالی با آن 

اطالعات سرشماري چشمگیري داشته است که یکی از عوامل مهم آن افزایش سن ازدواج است. 

، 25- 29، 20-24دهد درصد مردان هرگز ازدواج نکرده در گروههاي سنی  ، نشان می1375سال 

 3/42، 5/78به  1395درصد بوده است که در سرشماري سال  7/7و  1/27، 2/72به ترتیب  34-30

و  8/14، 3/39درصد افزایش یافته است، در همین دوره زمانی، ارقام متناظر براي زنان از  3/16و 

عالوه  ).1395و 1375افزایش یافته است (مرکز آمار ایران،  8/16و  3/28،  6/48درصد به  6/6

که، میانگین سن  طوري هاي اخیر افزایش یافته است، به ران در دههبراین، میانگین سن ازدواج در ای
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سال به ثبت رسیده که این میانگین مطابق  9/20برابر با 1370ازدواج زنان در ایران در سال 

سال افزایش یافته است، براي مردان نیز در  4/23کشور به  1398اطالعات سالنامه آماري در سال 

 1398سال بوده که در آخرین سالنامه آماري کشور در سال  4/24اج میانگین سن ازدو 1370سال 

سال رسیده است، البته افزایش سن ازدواج در استان اصفهان از میانگین کشوري هم باالتر  5/27به 

روند تغییرات سن در اولین ازدواج در کل کشور و استان اصفهان را نشان  1است. نمودار شماره 

  ).183: 1398ران، سالنامه آماري کشور،دهد. (مرکز آمار ایمی

  

  
  1398- 1370در اولین ازدواج در کشور و استان اصفهان  از سال  . روند تحوالت سن1نمودار شماره 

 ) 1398نامه آماري سال  نبع: مرکز آمار ایران (سالم

  

ي، موجب تاخیر در ازدواج عالوه بر ایجاد دگرگونی در الگوهاي زاد و ولد و کاهش فراگیر بارور

تواند منحنی شود و میهاي مادرزادي و عقب ماندگی نوزادن می افزایش میزان وقوع ناهنجاري

). از طرفی، نباید از نظر 4: 1394سالمت و  هوش را در جامعه دچار اختالل نماید (آقاسی و فالح،

کارکرد طبیعی  دور داشت که پدیده افزایش سن ازدواج و در ادامه بروز تجرد قطعی باعث اختالل در

هایی مانند انواع شود و به دنبال این امر به طور طبیعی شاهد وجود نابسامانینهاد خانواده می

پور و فسادهاي اجتماعی، بحران میل جنسی، فرار دختران و...... در سطح جوامع خواهیم بود (حبیب

جه محققین مختلف قرار که مورد تو ). افزایش سن ازدواج جوانان عالوه بر این2: 1390غفاري، 

ریزان نیز  گذاران و برنامه باشد که سیاست هاي اجتماعی نیز مطرح می گرفته، به عنوان یکی از چالش

هاي کلی جمعیت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بدان  اند و در سیاست بدان پرداخته

  تأکید شده است. 
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سن ازدواج در ایران را بررسی کنند، که این  اند تا علل افزایشمطالعات مختلفی تالش کرده

شود، ولی با توجه به شتاب مطالعات تالش ارزشمندي براي درك برخی از این تحوالت تلقی می

هاي  کننده تغییرات اجتماعی در جامعه ایران، ضرورت دارد که مطالعات بیشتري در خصوص تعیین

توان  خص میانگین سنی اولین ازدواج را میسن قصد شده ازدواج صورت گیرد. به لحاظ آماري، شا

اند و از وضعیت تجرد  منعکس کننده رفتار افرادي دانست که تجربه ازدواج خود را پشت سر گذاشته

گیري  اند. به معناي دیگر، این شاخص از میانگین (هرگز ازدواج نکرده) به همسردار تغییر وضع داده

توان گفت سنی است که  اند و می تجرد سپري کرده نآید که افراد در دورا مدت زمانی بدست می

). حال آنکه، سن قصد شده 78: 1382اند (میرزایی،  طور متوسط افراد تا آن سن مجرد مانده به

ازدواج، معطوف به افراد هرگز ازدواج نکرده است و قصد و برنامه ذهنی مجردها را براي خروج از 

کند. در این برنامه ذهنی،  زندگی مجردي در آینده منعکس می وضعیت تجرد و خاتمه دادن به دوره

هاي  ها، موانع و محدودیت فرد احتماال برمبناي تصور و تصویري که از مجموعه امکانات، فرصت

کند. بخشی از  سازي می تصمیمفکر و براي آن اش  کند، به آینده فراروي خود در زندگی ترسیم می

 2؛ اینتر رایت1995 1فیش بین و آیزنهاي نظري پیشنهاد شده ( لادبیات پژوهشی موجود و نیز مد

بینی  ترین پیش اند که قصد انجام رفتار و یا همان نیات رفتاري، قوي نشان داده  )2005، آیزن1998

کننده بعدي رفتارهاست. همسو با این ادبیات پژوهشی، بخشی از مطالعات تجربی در ایران نیز 

هاي ازدواج، خانواده و فرزندآوري را مورد  و نیات رفتاري به ویژه در زمینه ها آل اهمیت موضوع ایده

آبادي فراهانی  آبادي، سرایی و خلج ؛ شاه1395اند (حسینی، عسکري ندوشن و مرادي  تأکید قرار داده

؛ 1396مندگاري و دیگران  ؛ علی1399چاوشی  نصرآباد و حسینی شوازي، رازقی ؛ عباسی1393

 ؛1396نژاد  ؛ رازقی نصرآباد و فالح1395محمدي  شوازي و پیري عباسیندوشن،  عسکري

). با این اوصاف، سن قصد شده ازدواج، تمایالت 2012شوازي، عسکري ندوشن و ترنتون  عباسی

دهد. اهمیت سن قصد  شان را در برنامه زندگی نشان می بندي رویداد ازدواج جوانان مجرد براي زمان

هاي اخیر،  شود که طی دهه سیاستگذاري اجتماعی زمانی بهتر روشن میشده ازدواج در هرگونه 

طوالنی شدن فرآیند گذار به بزرگسالی در ایران را در تعامل پیچیده با تغییرات ارزشی و نگرشی 

اي از  مورد توجه قرار دهیم. طوالنی شدن فرآیند گذار به بزرگسالی در اثر تأخیرها در زنجیره

القاعده برمبناي انتظارات اجتماعی  ساز زندگی جوانان، که علی بط و سرنوشترویدادهاي به هم مرت

شود، شکل گرفته  شرط و مقدم بر ازدواج و تشکیل خانواده تلقی می ها بعنوان پیش سپري کردن آن

کردن دوره  ویژه تا سطوح عالیه، سپري است. این زنجیره از رویدادها، ازجمله تداوم تحصیالت به

براي پسرها، تأخیر در ورود به بازار کار و یافتن شغل، زمانبر شدن دستیابی به یک  خدمت سربازي

 
1 Fishbein and Ajzen 
2 Entner-Wri ght 
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منبع درآمد مکفی و کسب استقالل مالی و تملّک یا یافتن یک سرپناه و مسکن براي آغاز زندگی 

). جوانان مجرد باید درخصوص تقدم 1400قهفرخی  ندوشن، امامی و شمس مشترك است (عسکري

گیري  ها اشاره شد)، تصمیمهاي زندگی خود (که به برخی از آن زدواج بر سایر اولویتو تأخر گزینه ا

نمایند. از این جهت، سن قصد شده ازدواج، هم به لحاظ سیاستگذاري اجتماعی و هم به لحاظ 

شود به  پیامدهاي رفتاري حاصل از آن حائز اهمیت است. از این رو  در مطالعه حاضر تالش می

هایی در  چه تفاوت سن قصد شده ازدواج جوانان شهر اصفهان چیست؟ رداخته شود:سؤاالت زیر پ

-سن قصد شده ازدواج بر حسب عوامل اجتماعی و جمعیتی نظیر (سن و جنس، تحصیالت، طبقه

کدام عوامل سن ؟ اجتماعی، نقش خانواده، پایبندي دینی، گروه دوستان و نظایر آن)  وجود دارد

هاي پژوهشی را  دهند؟ پاسخ به این گونه پرسش را تحت تاثیر قرار می قصد شده ازدواج جوانان

اي از جوانان مجرد شهر اصفهان انجام  براساس اطالعات گردآوري شده از پیمایشی که در بین نمونه

  ایم.   گرفت، در این مقاله پی گرفته

  

  پیشینه تحقیق

عدم تمایل به ازدواج در بین  عوامل موثر بر« ) تحقیقی با عنوان 1397شکوري و همکاران (

درصد کارکنان  59اند. نتایج حاکی از این بود که حدود انجام داده» کارکنان مجرد ادارات همدان

اي معنادار و معکوسی بین دو متغیر اي دارند و رابطهبینانهمجرد نسبت به امر ازدواج نگرش خوش

 –واج وجود دارد. کارکنانی که قائل به هزینه فرصت باالي ازدواج و تمایل به ازد -اعتقاد به هزینه

اي معنادار بین اند. همچنین رابطهفرصت باالي ازدواج بودند گرایش کمتري نیز به ازدواج ابراز کرده

داشتن تمکن مالی و تمایل به ازدواج اشاره شده به صورتی که هر چه تمکن مالی کارکنان افزایش 

یابد. از طرفی نتایج تحقیق حاکی از این بود که افزایش فزایش مییابد گرایش به ازدواج نیز اندکی ا

پذیري،  ها با جنس مخالف در قالب روابط دوستانه خارج از چارچوب و گریز از مسئولیتمعاشرت

 هاي زندگی متاهلی از جمله علل عدم گرایش به ازدواج بوده است. طلبی و افزایش هزینهتنوع

کننده نگرش به ) در تحقیقی به مطالعه عوامل تعیین1396بی (ندوشن و ترا صباغچی، عسکري

ازدواج و تشکیل خانواده در شهر یزد پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش سن، موافقت 

تر هستند مخالفت  که داراي والدین با تحصیالت پایین یابد و کسانیبه مجرد ماندن کاهش می

پژوهش حاکی از این بود که با افزایش سن، نگرش به ابعاد ازدواج و  بیشتري با تجرد دارند. نتایج

گردد و از طرفی نتایج گویاي این مطلب بود که با افزایش فردگرایی تر میتشکیل خانواده سنتی

اي مثبت و معنادار را میان تحصیالت و سن یابد. نتایج رابطهافراد، موافقت با تجرد نیز افزایش می

  دهد و هرچه تحصیالت افزایش یابد سن ازدواج نیز افزایش خواهد یافت.یازدواج نشان م
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آل ازدواج  ) در تحقیقی به مطالعه سن ایده1395عسکري ندوشن، عباسی شوازي و پیري محمدي (

ي آن در شهر یزد پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد تحصیالت پاسخگویان،  و عوامل تعیین کننده

هاي دینی، خودتحقق بخشی و نگرش به برابري جنسیتی بر  دي به ارزشتحصیالت والدین، پایبن

آل پسران تاثیر گذار است و تحصیالت والدین، تحصیالت پاسخگو، کوهورت موالید،  حداقل سن ایده

هاي دینیبر حداکثر سن  نگرش فرامادي به ازدواج، خود تحقق بخشی، فردگرایی و پایبندي به ارزش

  باشد. ثرگذار میمناسب ازدواج دختران ا

نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و « )  تحقیقی با عنوان 1394آقاسی و فالح (

ساله  34تا  18انجام دادند. جامعه آماري این طرح شامل همه زنان و مردان مجرد » تشکیل خانواده 

-ازدواج را ضروري دانسته پاسخگویان امر 7/66ها نشان داد که ساکن در مراکز ده استان بود. یافته

حال با افزایش سن جوانان تغییر معکوس در نگرش جوانان درباره ضرورت امر ازدواج  اند، با این

و براي زنان  6/27شود. از سوي پاسخگویان میانگین سن مطلوب ازدواج براي مردان مشاهده می

شغل و درآمد و داشتن  سال عنوان شده و مالکهاي انتخاب همسر از نظر جوانان، داشتن 2/23

ها نشان داد نظر والدین در انتخاب تفاهم و برخورداري از عفت و پاکدامنی است. همچنین یافته

همسر اهمیت زیادي داد و موانع ازدواج جوانان نیافتن همسر دلخواه، نداشتن شغل و باال بودن 

  هاي زندگی بیان شده است. هزینه

هاي ) به بررسی تطبیقی نگرش زنان متعلق به نسل1393اردهایی، نوبخت و ثوابی (قاسمی

ها را مختلف در زمینه سن ازدواج و ترکیب خانواده در شهرهاي تبریز و اهر پرداختند. محققین داده

آوري کردند و تفاوتهاي نگرشی در خصوص سن ازدواج را در میان زن همسردار جمع 710از 

) مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج 1366-73، 1358-65، 1350- 57، 1350کوهورت موالید (تا سال 

هاي موالید مختلف نشان از تفاوت هاي تحصیلی و شغلی در بین کوهورتنشان داد تفاوت در ویژگی

هاي فضاي اجتماعی دوران کودکی پاسخگویان است، که این امر موجب شده تا پاسخگویان نسل

خانواده داشته باشند. همچنین نتایج نشان داد  گیريهاي متفاوتی از زمان شکل مختلف برداشت

هاي متفاوت، برداشت تقریبا یکسانی از سن مناسب براي ازدواج دختران دارند و باالي زنان با نسل

 اند.سال بیان کرده 20-24درصد آنها سن مناسب ازدواج دختران را بین  60

ر و به تاخیر افتادن سن اولین گذر از مدرسه به کا«) در تحقیق خود با عنوان 2017( 1گیبل

در اردن را بررسی  1980تا  1950هاي  تغییرات سن ازدواج در بین متولدان سال» ازدواج در اردن

هاي جنسی آشکار در الگوي ازدواج و یک گرایش عمومی جهت به  ها حاکی از تفاوتکند. یافتهمی

ت که هم براي مردان و هم براي زنان باشد. همچنین تحصیالت یکی از عواملی استاخیر انداختن می
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که رکود و بیکاري از عواملی است که موجب به تاخیر افتادن  اندازد. درحالیازدواج را به تاخیر می

گردد. گردد، اما عدم فعالیت موجب کاهش سن ازدواج زنان میسن اولین ازدواج براي مردان می

تري هاي خصوصی گذار سریع اد شاغل در محیطمردان و زنان شاغل در کارهاي دولتی نسبت به افر

 گردد.ها مالحظه میها و دورهرا براي ازدواج دارند که این تغییرات در تمامی فصل

» نگرش به ازدواج و روابط بلند مدت در میان بزرگساالن«) در پژوهشی با عنوان 2016( 1هیپن

نشان داد که تاخیر در ازدواج با عواملی ها به دنبال دستیابی به علل تاخیر سن ازدواج بود. یافته

هاي فرهنگی ارتباط معناداري دارد. نتایج تحقیق نشان داد که  مانند رشد اقتصادي و تغییر در ارزش

امروزه ازدواج تا زمانی که افراد تحصیالت دانشگاهی خود را به پایان برسانند و در شغلی استخدام 

تاخیر خواهد افتاد. هیپن این نتایج را ناشی از گذار دوم شوند و استقالل مالی بدست بیاورند به 

داند و به عواملی چون شریک جنسی، جنس، آغاز شده بود می 1960جمعیت شناختی که از دهه 

اشتغال زنان، ساختار خانواده، دسترسی به امکانات آموزشی و نژاد به عنوان عناصر تاثیرگذار در 

 کند.تادن آن اشاره مینگرش جوانان به ازدواج و تاخیر اف

هاي ) در تحقیقی با عنوان ارتباط بین سن زنان در هنگام ازدواج و پیشرفت2015( 2مائو بریگاس

اقتصادي به بررسی الگوهاي ازدواج در هشت کشور آمریکایی التین پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی 

کار بویژه براي زنان عاملی اثرگذار  از آن است که یک سو افزایش تحصیالت و در نهایت ورود به بازار

در افزایش چشمگیر سن ازدواج است و از سوي دیگر، گسترش روزافزون فرایند شهرنشینی، رشد 

 هاي جدید موجب باال رفتن سن ازدواج در زنان شده است.  اقتصادي و ایجاد فرصت

تغال تمام وقت، ) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین منابع اقتصادي زنان (اش2014(3ماکیکو

 14827کشور پرداخت. حجم نمونه در این پژوهش  31تحصیالت و درآمد) با نگرش به ازدواج در 

ها نشان داد که استقالل آوري و تحلیل شد. یافتهها از طریق پرسشنامه جمعنفر تعیین و داده

ین کار و زندگی دهد، اما ناسازگاري باقتصادي زنان به خودي خود جذابیت ازدواج را کاهش نمی

  دهد و همین مسئله باعث افزایش سن ازدواج خواهد شد.خانوادگی آرمان ازدواج زنان را کاهش می

توان دریافت که سن قصد شده ازدواج به لحاظ اجتماعی به  براساس مرور مطالعات انجام شده می

محیط  صورت دقیق و منسجم مطالعه نشده است و اکثر تحقیقات داخلی نیز مقطعی و در

اند کمتر به بحث سن قصد شده ازدواج  مطالعاتی که در زمینه ازدواج صورت گرفتهدانشگاهی بوده و 
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هاي متفاوتی از بحث سن قصد شده به جنبه شودرو در این پژوهش تالش میاند، از اینمعطوف بوده

 ازدواج پرداخته شود.

  

  مبانی و چارچوب نظري

هایی   یکی از نظریهو تاخیر در سن ازدواج مطرح شده است. رویکردهاي نظري متنوعی در تبیین 

نظریه نوسازي که بر پایه ترکیب است. تئوري نوسازي که ارتباط مستقیمی با مسئله ازدواج دارد، 

–شناختی یعنی نظریه تکاملی قرن نوزدهم و نظریه کارکردگراییجامعه مدلهاي مفهومی دو نظریه

تغییرات و  نظري بسیاري از تحقیقات در زمینه یافته، پایهساختی قرن بیستم بسط و گسترش 

). 113: 1385پور،  فالح و کاظمیدهد (تودهتحوالت در نظام خانواده بویژه سن ازدواج را تشکیل می

هاي خانواده محور به بهبود محور در مقابل زندگی اي و فردفرایند نوسازي با ترجیح خانواده هسته

هاي با انتخاب آزاد، تشکیل خانواده تحصیالت عمومی، شهرنشینی و ازدواج موقعیت زنان، گسترش

اي از تصمیمات مربوط به زندگی اعضاي کند. بدین معنی که بخش عمده در سنین باال را تشویق می

ها با انتخاب شود. این ازدواجگیري در مورد ازدواج توسط خود فرد اتخاذ می خانواده مانند تصمیم

 ). 34: 1384اند (لوکاس و میر، با سنین ازدواج باالتر همبستهآزاد معموال

) در قالب تئوري نوسازي بازاندیشانه معتقد است که اگرچه فرایند نوسازي 2006( 1دونالدمک

آزادي و استقالل بیشتري را براي افراد به ارمغان آورده، لیکن آنها را در اطمینان بیشتر نسبت به 

ت، بنابراین تا موقعی که افراد شغل دائم و با ثبات و توانایی بر عهده گرفتن آینده مواجه ساخته اس

کنند و تشکیل خانواده نخواهند داد. طبق این تئوري، فرایند خانواده را نداشته باشند ازدواج نمی

مدرنیزاسیون موجب تجدید ساختار جوامع از طریق صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش آموزش، 

گردد. تحت تاثیر این تحوالت اي گروهی، توسعه حمل ونقل و ارتباطات میهگسترش رسانه

ساختاري، الگوها و عناصر سنتی ازدواج و خانواده در جوامع کمتر توسعه یافته، سرانجام به سمت 

اي بودن، فردمحوري، آزادي در هایی نظیر هستهمدل جهان شمول خانواده مدرن غرب با ویژگی

در سنین باال، باروري پایین و برابري جنسیتی پیش خواهد رفت (عسکري  انتخاب همسر، ازدواج

  ).11: 1388ندوشن و همکاران، 

افزایش آموزش یکی از نتایج نوسازي است که سهم مهمی را در تبیین در چارچوب این تئوري 

اج نظیر، تحوالت تشکیل خانواده دارد. افزایش تحصیالت افراد، بسیاري از عوامل مهم مرتبط با ازدو

ترجیحات شغلی و انتخاب شغل و کسب درآمدي که اطمینان خاطر را براي  ازدواج افراد بوجود 

آورد، به دنبال دارد. تاثیر افزایش تحصیالت بر ازدواج در کشورهاي مختلف و همچنین ایران می
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؛ سرایی و 1391؛ مرادي و صفاریان،1390مستند شده است (هزارجریبی و آستین افشان، 

؛ 1396؛  صباغچی و همکاران،1395؛ نیکخواه،1396نژاد  ؛ رازقی نصرآباد و فالح1392وجاقلو،ا

-). از سوي دیگر، آموزش مهمترین کانال تغییر نگرشی نیز محسوب می1397شکوري و همکاران، 

ساز تغییر تواند زمینهها و اطالعات جدید هم می شود؛ یعنی با قرار دادن افراد در جریان اندیشه

ها و عقاید را به سوي یافتن مشاغل ها، نگرشها شود و هم اینکه مستقیما ارزشها و نگرشارزش

پیشرفت دهد. توسعه آموزش همگانی و  باالتر و سوق دادن به سمت ازدواج در سن باالتر می

ج هاي زناشویی به ویژه از نظر آمادگی زناشویی، انتظارات سنی و تمایل به ازدوا تحصیلی در نگرش

بسیاري از بزرگساالن به جاي ازدواج اولویت بیشتري را براي افزایش پیشرفت تحصیلی  نقش دارند.

گیرند  شوند و اتمام تحصیالت را به عنوان یک نیاز براي آمادگی زناشویی در نظر می قائل می

؛ 2009، 2007؛ کارول و همکاران 1998 1؛ باربر و اکسین1395(عسکري ندوشن و همکاران 

 ).2010؛ ویلوگبی 1999؛ سالسر و شون 2008انوف و همکاران گاس

توان در تبیین مسئله افزایش سن ازدواج به آن اشاره نمود تئوري  نظریه مهم دیگري که می

تئوري تورم رکودي تاخیر در سن ازدواج را با اوضاع نابسامان اقتصادي تبیین  تورم رکودي است.

هاي بحران و رکود کنند و در دورهقتصادي مردم بیشتر ازدواج میهاي رواج و رونق اکند. در دورهمی

شود. بدین صورت که افزایش بیکاري، تورم،  افتد و یا منتفی میها به تاخیر میاقتصادي ازدواج

رساند که هنوز هاي هنگفت ازدواج فرد را به این نتیجه میقیمت اجاره مسکن و خرید آن و هزینه

پور و کنند (حبیبهاي آتی موکول می مادگی کافی ندارد و این امر را به سالبراي تشکیل خانواده آ

هاي تورم رکودي نظریه هاي سیاسی و اقتصادي و شاخص بروز انواع بحران ).18: 1390غفاري،

گرایی و افزایش سطح انتظارات اثرات نقدینگی، تورم، رکود، کاهش حجم تولید، بیکاري، مصرف

وانان گذاشته است و موانع و مشکالتی را در عرصه اقتصادي در سر راه ازدواج منفی بر سن ازدواج ج

  ). 4:1386جوانان قرار داده است (مجدالدین،

 –نظریه هزینه باشد. در فرصت می-هاي مطرح در حوزه ازدواج، تئوري هزینه از دیگر نظریه

از آنکه تصمیم بگیرد در  کند، انتخابگر پیشمطرح شده عنوان می 1936در سال  2فرصت که هابرلر

کند که با این تصمیم از دست خواهد داد. بنابراین، این ارزیابی ذهن خود فرصتهایی را ارزیابی می

گیري فرد مقدم و به نوعی تعیین کننده نوع نگاه و فرصت بر تصمیم –ذهنی و محاسبه هزینه 

اس این نظریه جوانان براي کسب نگرش فرد در امور مختلف و از جمله ازدواج و اشتغال است. براس

کنند ازدواج خود را به تاخیر بیاندازند، همچنین افراد محاسبه هاي اجتماعی باالتر سعی می موقعیت

  ). 104: 1395آورند و در مقابل چه چیز از دست خواهند داد (نیکخواه،  کنند که چه بدست میمی
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تئوري دسترسی، امکان، تمایل توان  میهاي مطرح شده در بحث ازدواج را  یکی دیگر از تئوري

- با طرح این نظریه بر سه متغیر دسترسی، امکان و تمایل تاکید دارد و چنین می 1دیکسون دانست.

بخشند. برابر این پندارد که این سه متغیر، اثرات ساختار اجتماعی بر الگوهاي ازدواج را تعدیل می

 نظریه:

جنسی افراد در سن ازدواج و روشهاي  -نی، بوسیله توازن نسبت س»دسترسی«متغیر  -

 -شود. طبق نظر او، جایی که عدم توازن جدي در نسبت سنیانتخاب همسر تعیین می

ها با تاخیر مواجه هستند و جنسی جمعیت در سن ازدواج وجود دارد، برخی از ازدواج

که همسر  ها نسبت به جایی جایی که افراد جوان براي انتخاب همسر آزادي دارند ازدواج

 افتد.شود، ازدواج دیرتر اتفاق میاز سوي والدین انتخاب می

هاي جوان شود که براي زوج، مربوط به وضعیت اجتماعی و اقتصادي می»امکان«متغیر  -

براي تشکیل خانواده ضروري است. همچنین در نواحی شهري به دلیل تاکید اساسی بر 

توسعه و کسب مهارتها و بدست آوردن تجربه هاي فرد قبل از ازدواج و نیاز به مسئولیت

 افتد.ي مستقل، ازدواجشان نسبت به نواحی روستایی به تاخیر میبراي اداره یک خانواده

، از سوي فشار اجتماعی که شامل پاداش اجتماعی از قبیل عشق و عاطفه، »تمایل«متغیر  -

جازات حمایت اقتصادي، حفظ اصل و نسب و احساس خوشی در سالخوردگی و م

فرزندي یا تجرد قطعی از اجتماعی از قبیل انزواي اجتماعی و ننگ و رسوایی به دلیل بی

یک سن معین به باال براي ازدواج تعریف شده است. چنانچه پاداش اجتماعی براي تجرد 

گیرد (هزار در سن معین بیشتر از مجازات آن باشد، یقینا ازدواج با تاخیر صورت می

 ).17-18: 1388شان، جریبی و آستین اف

او   باشد. می 2هاي مرتبط با موضوع پژوهش، تئوري دگرگونی ارزشی اینگلهارت از دیگر تئوري

هاي  نماید که در اثر توسعه اقتصادي در کشورهاي صنعتی، تحول در ارزش در این تئوري بیان می

هاي  هاي مادي به ارزش شروند این تحول، حرکت از ارز اي که ها رخ داده است، به گونهمادي انسان

ها در میان نسل  دهد که دگرگونی ارزش باشد. اینگلهارت طی مطالعات خود نشان می فرامادي می

جدید حاکی از تحول فرهنگی است. در این تحول، کیفیت زندگی و ابراز نظر فردي، برجستگی 

هاي  این دگرگونی بیشتر در مقابل هنجارهاي اجتماعی، اخالقی، سیاسی و مذهبی دارد و اکنون

 جایگزینی با که کند می بیان اینگلهارتکند.  فرهنگی هستند که مسیر جوامع صنعتی را هدایت می

داد. (اینگلهارت  خواهد روي فرامادي ارزشی اولویتهاي به سوي جابجایی نوعی آینده، در جدید نسل

   ).1389؛ 1387
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توان  ) و تحقیقات ازدواج، می2011( براساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده فیش بین و آیزن

ها و باورها یر قصد ازدواج اثر گذار هستند و قصد ازدواج بر رفتار واقعی پیرامون  اظهار داشت که نگرش

لذا در مطالعات متعددي  کند.  ها کمک میبینی آن گذارد و به پیش ازدواج و روابط بلندمدت تأثیر می

کننده قصد ازدواج مورد توجه قرار گرفته است (کالرکبرگ و نگرش به ازدواج به عنوان یک تعیین 

هاي مختلف نسبت به  نگرش). 2010 2؛ ویلوگبی2009، 2007؛ کارول و همکاران 1995 1همکاران

  ). 2011( فیش بین و آیزن ازدواج بسیار مهم است زیرا بر رفتارهاي آینده تأثیرگذار است 

ساختار خانواده، میزان تحصیالت و آرزوها و نژاد نگرش به ازدواج جوانان نیز برحسب جنس، 

زنان معموالً نسبت به مردان نگرش مثبت تري نسبت به ازدواج دارند (بلک مور و . متفاوت است

، 2009؛ ویلوگبی و دورکین 2012؛ شورتز و میر 2007؛ کارول و همکاران 2005 3همکاران

فرزندان  ر اساس ساختار خانواده متفاوت است.هاي زناشویی ب عالوه بر این، نگرش). 2010ویلوگبی 

هاي منفی در  هاي دائماً متاهل، بیشتر احتمال دارد پیام هاي مطلقه، در مقایسه با خانواده خانواده

ها به مورد ازدواج بشنوند و بنابراین نگرش منفی بیشتري نسبت به ازدواج دارند. با این حال، آن

گذارند و ازدواج مجدد والدین تأثیر منفی طالق والدین  مل کنار نمیاحتمال زیاد ازدواج را به طور کا

؛ 2012؛ شورتز و میر 1996هاي زناشویی فرزندان کاهش می دهد (آکسین و تورنتون  را بر نگرش

هاي تک  هاي متاهل دائماً نسبت به فرزندان خانواده ). فرزندان خانواده2013 4سیمونز و همکاران

هاي ترکیبی (یعنی  هاي تک والدین و خانواده خانواده فرزندان دواج هستند.والدین متعهدتر به از

بیشتر احتمال دارد براي  ازدواج مجدد) احتماالً به دلیل افزایش تجارب درگیري زناشویی والدین

 ).  2013؛ سیمونز و همکاران 2003 5ازدواج احساس آمادگی نکنند (اسپکتر و همکاران

شده و مطالعات تجربی انجام گرفته متغیرهاي پژوهش برابر جدول هاي مطرح  براساس تئوري

  باشد. قابل مشاهده می 1هاي مرتبط نیز در جدول شماره  زیر مشخص و ارتباط آن با نظریه

دهد که عوامل متنوعی با توجیه سن قصد شده ازدواج در ارتباط است: مطالعات داخلی نشان می

هاي جنسی، سن، درآمد والدین، طبقه اقتصادي، کلیشهمدرك تحصیلی، تحصیالت والدین، فقر 

در مجموع با در نظر داشتن ها، خانواده و شبکه روابط اجتماعی. اجتماعی، تضاد نقش -اقتصادي

نظریات و تحقیقات ذکر شده مطالعه حاضر فرضیاتی را در مورد ارتباط میان متغیرهاي مستقلی 

ت، سابقه کار، جنیست، هدایت خانواده و دوستان و نظیر طبقه اجتماعی، پایبندي دینی، تحصیال

  .کند ، با متغیر تابع یعنی سن قصد شده ازدواج آزمون می رسانه

 
1 Clarkberg et al 
2 Willoughby 
3 Blakemore  
4 Simons, Burt, and Tambling 
5 Martin et al 
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  . متغیرهاي مورد استفاده و نظریات مرتبط با آن1جدول 

 نظریه متغیر

سن قصدشده ازدواج و سن مطلوب 

 ازدواج

انتخاب رسی امکان تمایل، تئوري  تئوري تورم رکودي، تئوري دست

 فرصت، تئوري نوسازي و مدرنیزاسیون - عقالنی، تئوري هزینه

تئوري رفتار تئوري نوسازي و مدرنیزاسیون، تئوري انتخاب عقالنی،   تحصیالت، جنس و سابقه کار

 برنامه ریزي شده

هدایت خانواده و دوستان، رسانه، طبقه 

 اقتصادي و پایبندي دینی- اجتماعی

رسی امکان تمایل و تئوري  ون، تئوري دستتئوري نوسازي و مدنیزاسی

 دگرگونی ارزشی

  

  شناسی  روش

در شهر  1399در این پژوهش، از طریق یک پیمایش مقطعی در سال  استفادههاي مورد داده

اند  ساله بوده 18-35گردآوري شده است. نمونه آماري پژوهش، جوانان ) 1399(بختیاري اصفهان 

درصد از  5/31نفر گزارش شده و  1629475برابر  1395سرشماري  ها براساس نتایج که تعداد آن

که اکثر جوانان این گروه سنی درگیر مسئله  رو با توجه به این از این .دهندجمعیت کل را تشکیل می

حجم نمونه  اند. ساله بعنوان نمونه آماري این پژوهش انتخاب شده 18- 35، جوانان  ازدواج هستند

هاي احتمالی نفر در نظر گرفته شد که براي جلوگیري از خطا 384کوکران  با استفاده از فرمول

 متناسب ايسهمیه و اي اي چند مرحله خوشه گیرينمونه روش نفر از ساکنین مناطق به 400تعداد 

نامه محقق  ها انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات پرسشمنطقه بر اساس بلوك 15حجم، در  با

هاي آماري مقایسه میانگین (آزمون تی و تحلیل واریانس  ها از آزمون لیل دادهدر تحساخته است. 

متغیر  یک طرفه)، محاسبه ضریب همبستگی (پیرسون و اسپیرمن) و رگرسیون استفاده شده است.

وابسته، سن قصد شده ازدواج و متغیرهاي مستقل(تحصیالت، ، جنس، هدایت خانواده و دوستان، 

ها  اقتصادي) است که به تعریف آن-بندي دینی و طبقه اجتماعی ار، پايمصرف رسانه، سابقه ک

  شود. پرداخته می

  

  تعریف مفاهیم و عملیاتی کردن متغیرها

: سنی که زن یا مرد تصمیم گرفته اند در آن سن ازدواج کنند را نشان 1سن قصد شده ازدواج

قصد دارید در چه سنی ازدواج  می دهد. این متغیر با پرسش از پاسخگویان در مورد اینکه شما 

کنید (یعنی با در نظر گرفتن تمام جوانب زندگی خود در چه سنی تصمیم دارید ازدواج کنید) مورد 

  سنجش قرار گرفت.

 
1 Age of intention to marry 
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: سنی است که افراد آن را به لحاظ فردي، اجتماعی و یا عرفی مطلوب 1سن مطلوب ازدواج

د که مناسبترین زمان براي ازدواج شما چه موقع دانند.   در این مطالعه از پاسخگویان سوال ش می

باشد؟ عالوه بر آن در قابل یک سوال دیگر نیز نگرش پاسخگویان در مورد سن مطلوب ازدواج می

مورد بررسی قرار گرفت. گزینه هاي مربوط به این پرسش عبارتند از بعد از سن تکلیف، بعد از اتمام 

دانشگاهی، بعد از یافتن شغل مناسب، بعد از یافتن  تحصیالت متوسطه، بعد از اتمام تحصیالت

 اي ندارم. دانم و برنامه تمکن مالی، بعد از اتمام سربازي، نمی

: در این مطالعه، از افراد در خصوص رفتارهاي خود در مورد مسائل مذهبی 2بندي دینی پاي

اعت، روزه ماه رمضان، گویه از احکام و مناسک دینی شامل: نمازهاي یومیه، نماز جم 8سوال شد و 

گان و خواندن دعا، رعایت حالل و حرام در زندگی، توسل به خدا و ائمه،  زادنذر و صدقه، زیارت امام

اي و براساس طیف لیکرت (هیچ وقت، به ندرت، گاهی، بیشتر اوقات، در سطح سنجش فاصله

ده که تا چه حد خود را یک آورده شده و در پایان از فرد پرسیده ش 5تا  1همیشه) با کدهاي پاسخ 

  ها زیاد). پس از بررسی پایایی گویهکم، کم، متوسط، زیاد، خیلیداند (خیلی فرد مذهبی می

ها را به عنوان شاخص پایبندي به مناسک دینی در نظر گرفت. بایست حاصل جمع نمرات آنمی

  است. 894/0است مقدار ضریب آلفاي کرونباخ 9- 45مقدار این شاخص بین 

براي شناسایی میزان تاثیر هدایت خانواده در نوع تفکر جوانان در مورد سن  :3دایت خانوادهه

هایی چون؛ میزان مشورت فرد با خانواده در مورد ازدواج، میزان تاثیر خانواده در سن ازدواج با گویه

ر انتخاب همسر، میزان حساسیت خانواده در مورد همسر، بررسی میزان حق دخالت خانواده د

انتخاب همسر افراد و میزان آزادي افراد در انتخاب همسر، عملیاتی و مورد سنجش قرار گرفت و و با 

گیري شده اندازه 5تا  1زیاد) با کدهاي کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی استفاده از طیف لیکرت (خیلی

عنوان شاخص ها به ها و سنجش پایایی آن حاصل جمع نمرات آناست. پس از بررسی آلفاي گویه

قرار دارد و پاسخگویی که نمره  40تا  8هدایت خانواده در نظر گرفته  شد. مقدار این شاخص بین 

باالتر بگیرد خانواده در سن قصد شده ازدواج او موثرتر خواهد بود مقدار ضریب آلفاي کرونباخ  برابر 

  به دست آمد. 696/0با 

هایی چون؛ میزان اهمیت مشورت با از گویه: جهت عملیاتی کردن این متغیر 4هدایت دوستان

دوستان در انتخاب همسر، بررسی میزان اهمیت نظر دوستان راجع به انتخاب همسر، میزان تقلید از 

اي دوستان در انتخاب همسر عملیاتی و مورد سنجش قرار گرفت. این متغیر در سطح سنجش فاصله

 
1 The optimal age for marriage 
2 Religious commitment 
3 Family guidance 
4 friends guidance 
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گیري  اندازه 5تا  1زیاد) با کدهاي ، زیاد، خیلیکم، کم، متوسطو با استفاده از طیف لیکرت (خیلی

ها به عنوان ها و سنجش پایایی آن حاصل جمع نمرات آنشده است. پس از بررسی آلفاي گویه

قرار دارد. پاسخگویی که  6 -30شاخص هدایت دوستان در نظر گرفته شد. مقدار این شاخص بین 

اج او تاثیر بیشتري دارد. مقدارضریب آلفاي نمره باالتر بگیرد، دوستان در سن قصد شده ازدو

 محاسبه گردید.696/0کرونباخ 

هایی چون میزان درآمد افراد و : در سنجش این متغیر شاخص1طبقه اجتماعی و اقتصادي

سرپرست خانوار، منطقه محل زندگی، نوع منزل مسکونی و مالکیت خودرو مورد توجه قرار گرفت. 

گویی که نمره باالتر بگیرد داراي طبقه اجتماعی و  ار دارد. پاسخقر 6 -30مقدار این شاخص بین 

) است 745/0باشد مقدار ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي این شاخص ( اقتصادي  باالتر می

  دهد پایایی قابل قبولی دارد. که نشان می

است مورد سنجش هاي که فرد مشغول آن بوده : سابقه کار افراد بر حسب تعداد ماه2سابقه کار

  قرار گرفت. 

طور میانگین در  جهت عملیاتی شدن این متغیر از افراد سوال شده است که به :3مصرف رسانه

هاي  طول شبانه روز چقدر وقت خود را به خواندن روزنامه، مجالت و مطالعه و چقدر به دیدن برنامه

  دهند. هاي هنري اختصاص می لیتهاي آموزشی، ورزشی و فعا تلویزیون، استفاده از اینترنت، کالس

سنجند از  هایی که متغیرهاي تحقیق را می نیز نخست سعی شد گویه 4دست آوردن اعتبار براي به

اند استخراج شود و براي  هاي تحقیقات پیشین که زیر نظر اساتید مجرب، استفاده و اجرا شده گویه

قین و اساتید دیگر استفاده گردد. در ها براي متغیرهاي جدید از نظرات محق انتخاب بهترین گویه

ها براي  نامه تدوین شده را به اساتید و متخصصان نشان داده و از نظرات آن بار دیگر پرسش نهایت، یک

نامه این تحقیق از نوعی اعتبار محتوایی  نامه کمک گرفته شد. بدین ترتیب پرسش تصحیح پرسش

هاي آزمون مقدماتی (پیش آزمون)،  با استفاده از دادهنامه،  برخوردار است. براي آزمون پایایی پرسش

  آلفاي کرونباخ براي متغیرهایی که به صورت سازه تهیه شده بود محاسبه گردید. میزان

  

 
1 Socio-economic class 
2 Work experience 
3 Media consumption 
4Validity 
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  هاي تحقیق یافته

  هاي جمعیت نمونه  ویژگی

 4/23اند. میانگین سن مردان  درصد زن بوده 2/46درصد مرد و  8/53نمونه مورد مطالعه، در 

گویان داراي مدرك تحصیلی  درصد پاسخ 36باشد و  می 98/24و میانگین سن دختران سال 

گویان  پاسخ درصد 8/43 باشد ومی 76/4 کارشناسی بودند و میانگین تعداد اعضاء خانوار نیز عدد

آنان فاقد درآمد بودند.   درصد 7/46اقتصادي ارزیابی نمودند و  - خود را در طبقه متوسط اجتماعی

گونه سابقه درصد پسران هیچ 3/15درصد دختران و  2/42ها مشخص گردید بررسی یافتهپس از 

در خصوص اهمیت باشد. سال می 29/2گویان  کاري نداشته و میانگین کل سابقه کاري پاسخ

گویان مشورت با خانواده را در مورد ازدواج مهم  درصد پاسخ 2/76مشورت با خانواده در مورد ازدواج 

شان  اند که خانواده آنان نسبت به ازدواجگویان اظهار نموده درصد پاسخ 2/74اند و ودهارزیابی نم

که خانواده در مورد ازدواج آنان حق  درصد پاسخگویان به این 59دارند، همچنین  حساسیت باالیی

همسر  گویان اظهار دارند که در انتخاب درصد پاسخ 8/66اند و دخالت و اعمال نظر دارد اشاره نموده

باشد. همچنین پس از بررسی میزان اهمیت مشورت با  آزادي عمل و حق انتخاب با خود آنان می

گویان مخالف با مشورت با دوستان در مورد ازدواج  درصد پاسخ 3/59دوستان در مورد ازدواج نیز 

نند و دااهمیت میگویان نظر دوستان خود راجع به ازدواج خود کم درصد پاسخ 3/53باشند و می

کنند. از نظر دختران گویان از دوستان خود در انتخاب همسر تقلید نمی درصد پاسخ 8/62

ترین زمان براي ازدواج بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی، سپس بعد از تمکن مالی و بعد از  مناسب

از  ترین زمان براي ازدواج پس گو نیز مناسب یافتن شغل عنوان شده است. در خصوص پسران پاسخ

  اند. یافتن شغل و سپس بعد از تمکن مالی عنوان نموده

  

  آمارهاي توصیفی متغیرها

نگرش پاسخگویان را در مورد  حداقل و  2جدول  :حداقل و حداکثر سن ازدواج مناسب

طور میانگین  طور که مالحظه می شود زنان به حداکثر سن مطلوب ازدواج را نشان می دهد.  همان

سالگی  36/32سالگی و حداکثر سن ازدواج براي مردان  27/26اي مردان را حداقل سن ازدواج بر

 8/28سالگی و حداکثر سن ازدواج براي دختران  23است و میانگین حداقل سن ازدواج براي زنان 

سالگی و  8/23سالگی است. از نظر پاسخگویان پسر میانگین، حداقل سن ازدواج براي یک پسر 

سالگی و حداکثر آن  2/20میانگین حداقل سن ازدواج براي یک دختر  سالگی  و 5/29حداکثر آن 

  است.  8/25
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گویان در مورد حداقل وحداکثر سن مطلوب ازدواج جوانان ، شهر  . جدول توصیفی نگرش پاسخ2جدول 

  1399اصفهان، 

    گویان دختر پاسخ  گویان پسر پاسخ

تعداد 

 نمونه

تعداد   نما  میانه میانگین

 نمونه

  عنوان  نما  یانهم میانگین

  حداقل سن ازدواج مردان 25 25 26/27 185 25 24 80/23 215

  حداکثر سن ازدواج مردان 30 6/30 36/32  185 30 30 29/29  215

  حداقل سن ازدواج زنان 23 25 00/23 185 20 20 18/20 215

  حداکثر سن ازدواج زنان 30 29 85/28 185 25 25 77/25 215

  

سن قصد شده ازدواج  پاسخگویان را نشان  3جدول گویان:  پاسخ سن قصد شده ازدواج

 6/26سالگی میانگین سن قصد شده ازدواج براي پسران و سن  2/28دهد، بر طبق جدول سن  می

حاکی از این است که سن قصد شده  میانگین سن قصد شده براي ازدواج دختران است.  نتایج

هم پسران از سن مناسب و یا مطلوب براي ازدواج باالتر  ازدواج در مطالعه حاضر هم براي دختران و

توان چنین استنباط کرد  است و لذا شکاف قابل توجهی در نگرش و قصد ازدواج وجود دارد، و می

  شکاف موجود بیانگر ناخواسته بودن تاخیر در ازدواج جوانان است. که

  

         1399. سن قصد شده ازدواج پسران و دختران در شهر اصفهان، 3جدول

تعداد 

 نمونه

خطاي  میانگین

 استاندارد

  عنوان  نما  میانه کشیدگی  چولگی واریانس

سن قصد شده  30 28 863/0 735/0 41/16 05/4 20/28 215

  ازدواج مردان

سن قصد شده  25 26 724/0 647/0 95/17 23/4 63/26 185

  ازدواج زنان

  

   هاي تبیینی یافته

ل واریانس به ارزیابی تفاوت در میانگین سن قصد شده ازدواج در ، براساس آزمون تحلی4جدول 

بین سطوح مختلف تحصیلی پرداخته است. براساس نتایج، کمترین میانگین سن قصد شده ازدواج 

ترین تحصیالت را دارند و به موازات افزایش تحصیالت، میانگین  هایی است که پایین مربوط به گروه

هاي معناداري در  گذارد. همچنین براساس نتایج، تفاوت ه افزایش میسن قصد شده ازدواج نیز روب

میانگین سن قصد شده ازدواج هر دو جنس برحسب سطوح تحصیلی وجود دارد. پس از بررسی 
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تر و  نتایج آزمون توکی نیز مشخص شد که اختالف میانگین دو مقطع تحصیلی دبیرستان و پایین

عنادار بوده همچنین اختالف میانگین دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر در پسران م

  دبیرستان و پایینتر و کارشناسی ارشد و باالتر در دختران نیز معنادار است.

  

  گویان . آزمون تحلیل واریانس تحصیالت و سن قصد شده ازدواج پاسخ4جدول

  آزمون تحلیل واریانس تحصیالت و سن قصدشده ازدواج دختران

    مقطع تحصیلی تعداد انگینمی نتیجه آزمون

Levene= 708/0  01/25 17 تر دبیرستان و پایین  

Sig levene= 666/0  70/26 52 دیپلم و پیش دانشگاهی 

F= 43/2  79/26 24     کاردانی 

Sig F= 045/0  45/26 68 کارشناسی 

Sig tukey=049/0  01/30 24 کارشناسی ارشد و باالتر 

 صیالت وسن قصد شده ازدواج پسرانآزمون تحلیل واریانس تح

    مقطع تحصیلی تعداد میانگین نتیجه آزمون

Levene= 714/0  50/26 28 تر دبیرستان و پایین  

Sig levene= 660/0  55/28 70 دیپلم و پیش دانشگاهی 

F= 61/2  13/28 22     کاردانی 

Sig F= 013/0  19/29 76 کارشناسی 

Sig tukey= 041/0  73/29 19 کارشناسی ارشد و باالتر 

  

، رابطه برخی دیگر از متغیرهاي مستقل مانند پایبندي دینی، هدایت خانواده، هدایت 5جدول 

کار را با سن قصد شده ازدواج جوانان با اقتصادي و سابقه-دوستان، مصرف رسانه، طبقه اجتماعی

اساس نتایج متغیرهاي طبقه دهد. بر  استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار می

اقتصادي، پایبندي دینی، هدایت دوستان و سابقه کار با سن قصد شده ازدواج دختران - اجتماعی

همبستگی معنادار دارند یعنی با یک واحد تغییر در متغیرهاي پایبندي دینی، سابقه کار، هدایت 

یابد و  واحد تغییر میاقتصادي سن قصد شده ازدواج آنان نیز یک -دوستان و طبقه اجتماعی

اقتصادي، پایبندي دینی و سابقه کار با سن قصد شده ازدواج پسران -متغیرهاي طبقه اجتماعی

همبستگی معنادار دارند یعنی با یک واحد تغییر در متغیرهاي پایبندي دینی، سابقه کار و طبقه 

و البته متغیرهاي پایبندي یابد  اقتصادي سن قصد شده ازدواج آنان نیز یک واحد تغییر می- اجتماعی

اقتصادي داراي همبستگی معکوس با سن قصد شده ازدواج -دینی، هدایت دوستان و طبقه اجتماعی

اقتصادي آنان -هستند، یعنی هرچه میزان پایبندي دینی افراد باالتر باشد و هرچه طبقه اجتماعی
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با دوستان بیشتر باشد در  یابد و هرچه میزان مشورت باالتر باشد سن قصد شده ازدواج کاهش می

یابد. در مورد متغیرهاي هدایت خانواده و مصرف رسانه  دختران سن قصد شده ازدواج کاهش می

ضرایب به عدم معناداري و عدم وجود همبستگی معنادار داللت دارد و متغیر هدایت دوستان در 

  پسران نیز غیرمعنادار گردید.

  

  ي مستقل با سن قصد شده ازدواج. ضریب همبستگی پیرسون متغیرها5جدول 

    زنان    مردان  

 نوع متغیر  همبستگی Sig نتیجه آزمون همبستگی Sig  نتیجه آزمون

 بندي دینی پاي  - 181/0 013/0 معنادار - 201/0 003/0 معنادار

 هدایت خانواده  - 057/0 441/0 عدم معنادار 045/0 512/0 عدم معنادار 

 هدایت دوستان - 270/0 000/0 دارمعنا - 094/0 168/0 عدم معناداري

-طبقه اجتماعی  - 128/0  015/0  معنادار  - 141/0  046/0  معنادار

  اقتصادي

  سابقه کار  413/0  000/0  معنادار  147/0  047/0  معنادار

  مصرف رسانه  - 125/0  091/0  عدم معنادار  - 008/0  909/0  عدم معنادار

  

اقتصادي،  -کار، طبقه اجتماعیسابقههاي دو متغیره نشان داد که متغیرهاي نتایج آزمون

ي معنادار دارند. به پایبندي دینی، هدایت دوستان و تحصیالتبا متغیر سن قصد شده ازدواج رابطه

گیري از تحلیل رگرسیونی چند متغیره اثر همزمان متغیرها بررسی  همین منظور تالش شد با بهره

قابل  6رسیونی شدند که نتایج در جدولشود لذا کلیه متغیرها بصورت همزمان وارد تحلیل رگ

  باشد.مشاهده می

پس از ورود تمامی متغیرهاي اثرگذار بر متغیر سن قصد شده ازدواج در معادله رگرسیونی 

بندي دینی، سابقه کار و هدایت دوستان با سن قصد شده  مشخص گردید در دختران متغیرهاي پاي

بندي دینی داراي رابطه  غیرهاي هدایت دوستان و پايباشند که مت ازدواج داراي رابطه معنادار می

معکوس با سن قصد شده ازدواج هستند و متغیر سابقه کار داراي رابطه مثبت و مستقیم با سن قصد 

اقتصادي و تحصیالت وقتی بصورت همزمان وارد مدل -شده ازدواج دارد و دو متغیر طبقه اجتماعی

قع این متغیرها در تحلیل چند متغیري اثرگذاري خود را از رگرسیونی گردید غیرمعنادار شد و در وا

  دست دادند.
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  گویان . تحلیل رگرسیونی متغیرهاي اثرگذار بر سن قصد شده ازدواج پاسخ6جدول

    تحلیل رگرسیونی متغیرهاي اثرگذار بر سن قصد شده ازدواج دختران

Sig t ضریب تبیین  Beta  B متغیر همبستگی  

 بندي دینی پاي - 181/0  - 098/0  - 107/0 032/0 98/1 048/0

 سابقه کار 413/0  691/0  362/0 170/0 31/5 000/0

-طبقه اجتماعی - 009/0  - 079/0  - 028/0 001/0 419/0 676/0

 اقتصادي

  تحصیالت  149/0  227/0  097/0  022/0  27/1  204/0

  هدایت دوستان  - 270/0  - 254/0  218/0  072/0  25/3  001/0

    رهاي اثرگذار بر سن قصد شده ازدواج پسرانتحلیل رگرسیونی متغی

 بندي دینی پاي  - 201/0  - 150/0  - 232/0  041/0  56/3  000/0

 سابقه کار  047/0  052/0  030/0  002/0  467/0  641/0

-طبقه اجتماعی  - 121/0  183/0  - 197/0  015/0  03/3  003/0

 اقتصادي

  تحصیالت  271/0  163/0  298/0  074/0  64/4  000/0

        
یج تحلیل رگرسیونی و تشخیص میزان ارتباط میان متغیر وابسته سن قصد شده ازدواج نتا

دهد که میزان بندي دینی، سابقه کار و هدایت دوستان نشان می دختران و متغیرهاي مستقل پاي

) و ضریب تبیین برابر r=0.493همبستگی متغیرهاي وابسته این بخش با متغیر مستقل برابر با (

درصد سن قصد شده ازدواج دختران به واسطه متغیرهاي  3/24باشد، یعنی یدرصد م 3/24

) و F=11.51گردد و با توجه به مقدار ( بندي دینی، سابقه کار و هدایت دوستان) تبیین می (پاي

)sig=.000باشد، مدل رگرسیونی مورد تایید قرار گرفته است.  ) می  

اقتصادي با سن قصد شده -ت و طبقه اجتماعیبندي دینی، تحصیال در پسران نیز متغیرهاي اي

بندي دینی داراي  اقتصادي و پاي-باشند که متغیرهاي طبقه اجتماعی ازدواج داراي رابطه معنادار می

رابطه معکوس با سن قصد شده ازدواج هستند و متغیر تحصیالت داراي رابطه مثبت و مستقیم با 

صورت همزمان وارد مدل رگرسیونی گردید  قتی بهسن قصد شده ازدواج دارد و متغیر سابقه کار و

غیرمعنادار شد و در واقع این متغیر در تحلیل چند متغیري اثرگذاري خود را از دست داد. بر اساس 

نتایج تحلیل رگرسیونی میزان همبستگی متغیر وابسته سن قصد شده ازدواج با متغیر مستقل برابر 

درصد سن قصد شده ازدواج به واسطه  2/15است که  ) و ضریب تبیین بیانگر اینr=0.390با (

گردد و با توجه به مقدار  بندي دینی تبیین می اقتصادي و پاي - متغیرهاي تحصیالت، طبقه اجتماعی

)F=9.44) و (sig=.000.رگرسیون مورد تایید قرار گرفت ،(  
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 - و طبقه اجتماعی بندي دینی، هدایت دوستان که متغیرهایی نظیر میزان پاي نکته قابل ذکر این

بندي دینی  اي معکوس با متغیر سن قصد شده ازدواج دارد یعنی هر چقدر میزان پاياقتصادي رابطه

 -یابد. از سوي دیگر هرچه وضعیت اجتماعیافراد باالتر باشد سن قصد شده ازدواج آنان کاهش می

و با افزایش طبقه اقتصادي  یابدتر باشد سن قصد شده ازدواج آنان افزایش میاقتصادي افراد ضعیف

یابد که علت این مسئله به سهولت انجام مراسم ازدواج  اجتماعی، سن قصد شده ازدواج کاهش می–

گردد، زیرا در شرایط  تر جامعه نسبت به طبقات کم برخوردار از منابع مالی باز می براي طبقات مرفه

ه دنیاي متاهلی مسئله تامین مالی انجام فعلی حاکم بر جامعه بزرگترین دغدغه جوانان براي ورود ب

مراسم ازدواج و در اختیار داشتن مسکن مستقل است. متغیرهاي تحصیالت و سابقه کار داراي 

اي مستقیم و مثبت با سن قصد شده ازدواج هستند و هرچه تحصیالت افراد کمتر باشد، سن رابطه

سن جوانان با افزایش سطح تحصیالت یابد و علت این مسئله افزایش  قصد شده ازدواج کاهش می

باشد، زیرا بیشتر جوانان پس از اتمام تحصیل به دنبال ازدواج خواهند بود که این موضوع باعث  می

گردیده رابطه تحصیالت با سن قصد شده ازدواج مستقیم و مثبت گردد، از سوي دیگر متغیر سابقه 

باشد و هرچه میزان سابقه کار  و مثبت میکار نیز با سن قصد شده ازدواج داراي رابطه مستقیم 

باالتر باشد، سن قصد شده ازدواج نیز افزایش خواهد یافت که البته این موضوع برخالف تصورات 

نمایند با افزایش سابقه کار، سن قصد شده ازدواج کاهش  جامعه است، زیرا بیشتر افراد تصور می

آن به اثبات رسید و با افزایش سابقه کار  که در نتایج حاصل شده خالف خواهد یافت در صورتی

جوانان به سمت آرمان گرایی در ازدواج خواهند رفت و با وسواس بیشتري به انتخاب همسر اقدام 

اقتصادي و شبیه به افکار  -نمایند و به دنبال افرادي خواهند بود که نزدیک به طبقه اجتماعی می

شده ازدواج منجر و به همین علت رابطه سن قصد آنان باشد و این امر خود به افزایش سن قصد 

  شده ازدواج با سابقه کار مستقیم و مثبت بدست آمده است. 

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي آن در شهر اصفهان   پژوهش حاضر با هدف بررسی سن قصد شده ازدواج و تعیین کننده

 6/26و پسران به ترتیب میانگین سن قصد شده ازدواج دختران  ها نشان داد انجام گرفت. یافته

هاي مطالعه اختالف میان سن قصد شده ازدواج و  سالگی  است که بر اساس یافته 2/28سالگی و 

شود، بدیهی است شکاف  سن در حال وقوع ازدواج و همچنین سن مطلوب ازدواج مشاهده می

در این مطالعه  بایست مورد توجه قرار گیرد. موجود حاکی از تاثیرگذاري عوامل زیادي است که می

ها، عدم تامین  هاي خود را قبل از شروع زندگی مشترك عدم ثبات قیمتترین نگرانی جوانان عمده

دانستند. دختران بهترین زمان براي ازدواج را بعد از  هاي درمانی و نداشتن شغل مناسب میهزینه
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ا بعد از یافتن شغل و تمکن دانند و پسران بهترین زمان براي ازدواج راتمام تحصیالت دانشگاهی می

هاي اند. دختران مهمترین موانع ازدواج خود را پیدا نکردن فرد دلخواه، هزینهمالی عنوان نموده

دانند و پسران نداشتن شغل مناسب، مشکل تهیه مسکن و مراسم ازدواج و عدم تمایل به ازدواج می

توان دریافت که به علل  الب عنوان شده میاند. با توجه به مطهاي مراسم ازدواج عنوان نمودههزینه

مختلفی سن قصد شده ازدواج جوانان در حال افزایش است که بیشترین عامل بخصوص براي پسران 

عدم اشتغال و عدم تمکن مالی و مشکالت اقتصادي عنوان شده است. در پژوهش آقاسی و فالح 

عنوان شده است که نتایج این متغیر ) مهمترین مشکل ازدواج جوانان نداشتن شغل و درآمد 1394(

ها  ) همخوانی دارد. بر اساس این یافته1397؛ شکوري 2016؛ هیپن  2016با نتایج تحقیق (گیبل 

توان باال رفتن سن ازدواج را متاثر از وضعیت اقتصادي کالن  که همسو با نظریه نوسازي است می

ا با تغییرات ساختاري در زندگی اجتماعی جامعه فرض کرد. نظریه نوسازي تغییر الگوهاي ازدواج ر

توان در چارچوب  داند. از این رو افزایش میانگین سن قصد شده در اولین ازدواج را می مرتبط می

مند با تغییر در شرایط نظام اجتماعی پیرامونی و یا به عبارتی انطباق با شرایط  سازگاري نظام

). همچنین نتایج بدست 1384سی شوازي و صادقی اجتماعی تغییر یاقته توضیح داد (عبا-اقتصادي

ها  هاي انتخاب عقالنی و تورم رکودي است که مطالبی که در این تئوري آمده نشان از تایید تئوري

عنوان شده با انجام این پژوهش تایید گردید. همچنین تحصیالت ازجمله عوامل تاثیرگذار بر سن 

ها و  از یک سو می تواند مبتنی بر تغییر ایده قصد شده ازدواج است. مکانیزم اثرگذاري آن

هاي  دهد و از سوي دیگر با انتظار شغلی و جبران هزینه هایی باشد که با تحصیالت رخ می نگرش

هاي (رازقی نصرآباد و فالح نژاد  مادي صرف شده در تحصیل مرتبط است. این نتیجه در پژوهش

، هیپن 1390پور  ، حبیب1394کاران ، پیري محمدي و هم1396، صباغچی و همکاران1396

  ) نیز حاصل شده بود.2006و ینگ  2015، مائو بریگاس 2016، گیبل 2016

اقتصادي پاسخگویان پسر رابطه معکوس با سن قصد شده  -ها نشان داد طبقه اجتماعی یافته

ج آنان اقتصادي پاسخگویان باالتر باشد، سن قصد شده ازدوا -ازدواج دارد و هرچه طبقه اجتماعی

اقتصادي افراد  -هرچه وضعیت اجتماعییابد. در واقع پس از تحلیل نتایج مشخص گردید کاهش می

–یابد و با افزایش سطح طبقه اقتصادي تر باشد سن قصد شده ازدواج آنان افزایش میضعیف

ج یابد که علت این مسئله به سهولت انجام مراسم ازدوا اجتماعی، سن قصد شده ازدواج کاهش می

گردد، زیرا در شرایط  تر جامعه نسبت به طبقات کم برخوردار از منابع مالی باز می براي طبقات مرفه

فعلی حاکم بر کشور بزرگترین دغدغه جوانان براي ورود به دنیاي متاهلی مسئله تامین مالی انجام 

شکوري و هاي (که این نتایج در پژوهشمراسم ازدواج و در اختیار داشتن مسکن مستقل است 

و گالی و  1378، یعقوبی چوبري  1384، آبرخت  1395، نیکخواه و همکاران  1397همکاران 

هاي تورم رکودي و دسترسی، امکان و تمایل نیز ) نیز حاصل شده است و با نظریه2012همکاران 
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با اوضاع تاخیر در سن ازدواج  نماید که طور مثال در تئوري تورم رکودي عنوان میههمخوانی دارد. ب

هاي رواج و رونق اقتصادي مردم بیشتر  که در دوره نابسامان اقتصادي در ارتباط است، به طوري

شود. کنند و در دوره بحران و رکود اقتصادي ازدواج به تاخیر خواهد افتاد یا منتفی میازدواج می

هاي هنگفت بدین صورت که با افزایش بیکاري، تورم، قیمت اجاره مسکن و خرید آن و هزینه

را به  رساند که هنوز براي تشکیل خانواده آمادگی کافی ندارد و آن ازدواج، فرد را به این نتیجه می

کند.  با توجه به مبانی این تئوري افرادي که داراي طبقه اقتصادي باالتري هاي آتی موکول میسال

سیار کمتر از جوانان با سطح طور حتم دغدغه مسائل اقتصادي موضوع ازدواج براي آنان بههستند ب

اقتصادي به اثبات -تر هستند و به همین علت رابطه معکوسی بین طبقه اجتماعی اقتصادي پایین

  رسیده است.

اي معکوس با سن قصد شده ازدواج دارد یعنی  بندي دینی رابطه نتایج نشان داد که متغیر پاي

باشد، سن قصد شده ازدواج آنان کاهش یافته گویان باالتر  بندي دینی پاسخ که هرچه میزان پاي این

جوانان در سن کم ازدواج کنند تا از گناه و "که این موضوع به وفور در احکام دینی تاکید شده که 

تري داشته باشند به ازدواج در  ، پس بنابراین افرادي که اعتقادات دینی قوي"انحراف در امان باشند

این نتیجه با تئوري دگرگونی ارزشی همخوانی باالیی دارد  کهسن کمتر تمایل بیشتر خواهند داشت 

سایر متغیرهاي (هدایت دوستان، هدایت خانواده در خصوص نماید.  و در واقع این تئوري را تایید می

اي معنادار و اثرگذار بر روي متغیر سن قصد شده ازدواج نداشتند که این نتایج ومصرف رسانه) رابطه

، مشرف 1390، حسینی و گراوند  1391، مرادي و صفاریان 1392و اجاقلوهاي (سرایی در پژوهش

هاي کارکردگرایی و مدرنیزاسیون ) نیز حاصل شده است که با نظریه2016و گیبل  2013و رافیکول

  همخوانی دارد. 

درصد از متغیر سن قصد شده ازدواج دختران به واسطه  24در پایان مشخص گردید که 

درصد از متغیر سن  15گردد و  دینی، سابقه کار و هدایت دوستان) تبیین میمتغیرهاي (پایبندي 

-بندي دینی، تحصیالت و طبقه اجتماعی قصد شده ازدواج پسران به واسطه متغیرهاي (پاي

باشد که دو متغیر سابقه کار و  گردد. نکته قابل توجه در این پژوهش نیز این می اقتصادي) تبیین می

 - قصد شده ازدواج دختران تاثیرگذار و دو متغیر تحصیالت و طبقه اجتماعی هدایت دوستان بر سن

  اقتصادي بر سن قصد شده ازدواج پسران تاثیر معنادار دارند که در طرف مقابل غیرمعنادار گردیدند.

در مجموع بر اساس این مطالعه در کنار عوامل اقتصادي، تغییرات ارزشی و نگرشی هم در سن 

اهمیت دارد و با توجه به باال بودن سن قصد شده ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان و قصد شده ازدواج 

ها به ازدواج در سن مناسب از اهمیت باالیی برخوردار است. لزوم اطالع رسانی در مورد  تشویق آن

سن مناسب ازدواج و تاثیر تاخیر ازدواج بر از دست دادن فرصت ازدواج و فرزندآوري اهمیت زیادي 

باشد که دولت در این  سو نیازمند تغییرات ساختاري مناسبی میکارهایی از یک این چنین راه. دارد
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کند. ایجاد حاشیه امن براي افراد از طریق فراهم آوردن شغل مناسب و میان نقش مهمی ایفا می

ر، کاري، از جمله اقداماتی است که در این راستا باید صورت گیرد. از سوي دیگ کاهش تورم و بی

هاي فرهنگی خود در زمینه خانواده و ازدواج است، آنچه که در جامعه  جامعه نیازمند تقویت بنیان

هاي  هاي شروع زندگی مشترك نسبت به دهه که سبک زندگی و استاندارد بسیار نمود یافته است این

اقتصادي  هاي پیشین خود به امکانات و ملزومات گذشته تغییر کرده است. نسل حاضر نسبت به نسل

و رفاهی بیشتري قائل است. براي بسیاري از جوانان سن مطلوب ازدواج منوط به داشتن شغل 

مناسب و درآمد کافی، مسکن و تامین هزینه ازدواج  است. در نتیجه باید اقداماتی صورت گیرد تا 

توسعه  آل و مناسب فراهم شود و این امر با شتاب بخشیدن بهامکان ازدواج افراد در سن ایده

هاي ازدواج از جمله هاي فرهنگی، کاهش هزینه زایی، تغییر باورها و ارزشاقتصادي، اشتغال

  تمهیدات الزم و ضروري است.
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-ملی در جامعه ایران: مرور نظام مند مقاالت علمیفرآیند و مطالعات هویتردیابیتکنیک 

 )1398-1373پژوهشی کیفی(

 
  زهیريرضا ، علی، وحید قاسمیخوراسگانی، علی ربانیمحمدعلی مومبینی

  

  )30/08/1400:، تاریخ پذیرش19/05/1400: (تاریخ دریافت

  

  چکیده

فرآیند، با استفاده از تحقیق حاضر در تالش است بر مبناي اصول کلی تکنیک ردیابی

پژوهشی -هاي کلی و ارزیابی انتقادي مقاالت علمیروش مرور نظام مند به واکاوي ویژگی

در بازه زمانی  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب مبتنی بر روش کیفی با موضوع هویت

دهد که آشنایی اندك محققان و اقدام نماید. نتایج تحقیق نشان می 1398تا  1373

فرآیند و سازوکارها و الزامات روش شناختی آن جهت پژوهشگران ایرانی با تکنیک ردیابی

ملی ها و مشکالت هویتبر چالشها، علل و عوامل موثر ها، شاخصشناسایی و تحلیل ویژگی

موجب شده است تا مقاالت انتخاب شده علی رغم نتایج و  57در جامعه ایران بعد از انقالب 

  اي در حوزه هاي عدیدهها و کاستیدستاوردهاي قابل مالحظه و قابل کاربرد با خالء

ها و از روش پذیري، و غفلتگرایانه، دشواري مقایسهشناختی چون تصویرسازي تقلیلروش
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هاي نوین و در حوزه تحلیلی چون تصویرسازي غیرفرآیندي و ساکن، تاکید مفرط بر تکنیک

  دهنده مواجه باشند. هاي علی پیوندعوامل سیاسی و فرهنگی، و غیبت مکانیسم

  

، روش کیفی، مرورنظام 57فرآیند، جامعه ایران بعد از انقالبتکنیک ردیابی مفاهیم اصلی:

  ملی.مند، هویت

  

  مقدمه

است.  متمایز ملیهايهویت دنیاي مدرن، دنیايجمعی است. باالترین سطح هویت 1ملیهویت

تعریف  دولت، کشور و جامعه یک به وابسته ملیهویت یک وسیله به شخصی فضایی هر چنین در

 جمعی جامعه از سويکردن هویتملی بیشتر ناظر به درونیهویت ).280: 1383(شولت، گرددمی

ملی را با تمام ابعادش درونی و آن را جزئی از شخصیت پذیري، هویتفرد است. فرد در فرآیند جامعه

اش ملی است که فرد به تشابهات ملی خود با هموطنانکند. از طریق درونی کردن هویتخویش می

   کند، همچنین بهها و جامعه در خود احساس میبرد و نوعی دلبستگی و تعهد به آنپی می

ها، پیوند او را با شود و این آگاهی از تفاوتهاي خود در مقام عنصري از جوامع دیگر آگاه میتفاوت

دهد تعریف هویت، ها نشان می). بررسی17: 1380(یوسفی، بخشدجامعه خویش استحکام می

اجتماعی به یک ها و تحوالتکیستی و چیستی هر فرد، گروه، جامعه و ملت در بطن دگرگونی

شود. به عبارت دیگر، هویت در زمره مقوالتی است که غدغه و ضرورت فردي و اجتماعی تبدیل مید

  یابد و حدود و محتواي آن مورد پرسش قرار ها اهمیت میي مشکالت و چالشاغلب در هنگامه

  ). 19: 2005(آپیا،  گیردمی

ر طول دو قرن اخیر، همزمان با آغاز تماس کشورهاي شرقی با جوامع غربی و دنیاي مدرن د

ملی) به یک دغدغه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هاي هویتی (و به ویژه هویتمشکالت و چالش

هاي است. این امر موجب گردید تا نخبگان سیاسی، روشنفکران، و گروهجوامع شرقی تبدیل شده

رهایی از وضعیت  ملی واجتماعی جوامع شرق براي غلبه بر مشکالت عدیده داخلی، ایجاد انسجام

سازي را در سازي و ملتبندي نمایند و فرآیند هویتهاي مختلف هویتی را صورتاستعماري، روایت

یابی در کشورهاي شرقی و به ویژه سازي و هویتپیش گیرند. اما از آنجا که، منابع فرهنگی هویت

گرگونی هاي اجتماعی باشد، تغییرات و د(ملیت، دین، قومیت) می کشور ایران متکثر و متنوع

  هاي اجتماعی، ساز در میان کنشگران و گروهسازي منابع فرهنگی هویتتوانسته است با فعال

به طوري  .اي مواجه نمایدهاي عدیدههاي رسمی هویتی در این جوامع را با مشکالت و چالشروایت

 
1 National Identity 
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، بخش فراوانی از ملیها و مشکالت هویتکه، شناسایی و بررسی علل و عوامل موثر بر چالش

  دهد. مطالعات هویت در این جوامع را به خود اختصاص می

ملی ایران در قالب روایت هویتی و استقرار نظام سیاسی جدید، هویت 57همزمان با وقوع انقالب 

اي براي بندي شد و متعاقب آن اقدامات عدیدهایرانی صورت-گرا و بر مبناي تعریف اسالمیاسالم

؛ 1388؛ احمدي،1384؛ کچویان،1380(بشیریه، جامعه ایران انجام گرفتسازي در ملت

  به واسطه اقدامات فرهنگی و فرآیند  57). اما اگر چه در دهه اول بعد از انقالب 1389زهیري،

به بعد کنشگران  60بخش در سراسر جامعه نهادینه گردید، از اواخر دهه مشروعیتسازي، هویتملت

  ایرانی - حت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مختلف، تعریف اسالمیهاي اجتماعی تو گروه

زدایی اي مواجه نموده و از آن آشناییها و مشکالت عدیدهملی در جامعه ایران را با چالشهویت

  ). 1395، 1393؛ رفیع پور،1389؛ زهیري،1384، 1382، 1381(احمدي، کردند

یرانی در حوزه مطالعات کیفی با رویکردها و دهد محققان و پژوهشگران اها نشان میبررسی

ها و مشکالت آن و چالش 57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب هاي گوناگون به تحلیل هویتروش

در حوزه مطالعات کیفی موجب شده  شناختی و تحلیلیهاي روشها و کاستیخالءاما  پرداخته اند.

ملی ها و مشکالت هویتلل و عوامل موثر بر چالشها، عها، شاخصاست شناسایی و تحلیل ویژگی

 ها بیانگر آن است روشبررسیبه نحو مطلوب صورت نپذیرد.  57در جامعه ایران بعد از انقالب 

هاي تحقیق کیفی است که از سوي پژوهشگران ایرانی براي بررسی یکی از روش مورديمطالعه

  سیاسی و هاي تاریخ، علومحوزه ملی درموردي سطح کالن همچون هویتهاي تکپدیده

هاي ها و تکنیکاجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. لیکن آشنایی اندك محققان با روشعلوم

ملی در تحقیقات موردي، باعث شده است تا تبیین علی هویتنوین قابل استفاده در تحقیقات تک

مند، تصویر با اتخاذ روش مرور نظاملذا ضروري است کیفی به شیوه دقیق و مناسب صورت نگیرد. 

  ها و مشکالت ها، علل و عوامل موثر بر چالشها و مولفهها، شاخصکامل و جامعی از ویژگی

ها مورد ملی ارائه شود و کمبودها و کاستیهاي پیشین هویتدر پژوهش 57ملی بعد از انقالب هویت

و پژوهشگران ایرانی در تحقیقات و مطالعات گردد تا محققان بررسی قرار گیرد. این امر موجب می

بپردازند و از  ها و مشکالت آنملی در جامعه ایران و چالشتحلیل هویتآتی به صورت هدفمند به 

  هاي یکسان جلوگیري نمایند. تکرار پژوهش

نخست، براي آشنایی و استفاده پژوهشگران و محققان کیفی از تحقیق حاضر در تالش است 

موردي سطح کالن همچون هاي تکهاي نوین قابل کاربرد جهت تبیین پدیدهنیکها و تکروش

موردي در فرآیند با هدف دستیابی به استنباط درونملی به معرفی روش و تکنیک ردیابیهویت

فرآیند، با استفاده از روش بر مبناي اصول کلی تکنیک ردیابی موردي بپردازد و دوم،تحقیقات تک

شناختی و تحلیلی و ارزیابی انتقادي مقاالت هاي توصیفی، روشبه واکاوي ویژگیمند مرور نظام
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در بازه  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب پژوهشی مبتنی بر روش کیفی با موضوع هویت-علمی

ها، و عوامل موثر بر ها، شاخصاقدام نماید و تصویر کامل و جامعی از ویژگی 1398تا  1373زمانی 

  ملی در جامعه ایران در این گونه مقاالت ارائه کند و کمبودها و ها و مشکالت هویتچالش

  ها را مورد بررسی قرار دهد.هاي آنکاستی

  

  فرآیند: مبانی، تعریف، انواع، اهداف، ابزارها و مراحلتکنیک ردیابی

  موردي و منطق استنباط بیزيمبانی: استنباط درون-1

هاي استنباطی و اجتماعی با استفاده از منطقتحقیقات کیفی علومتبیین یا استنباط علی در 

  استنباط «و » 1موردياستنباط بین«هاي تحلیلی مختلفی و بر مبناي دو شیوه تکنیک

، N>1اجتماعی با تعداد موارد تحت بررسی پذیرد. در تحقیقات علومصورت می» 2مورديدرون

کنند. موردي یاد میآید که از آن به استنباط بینمی تبیین علی بر اساس مقایسه موردها به دست

، تبیین علی بدون مقایسه موردها N=1اجتماعی با تعداد موارد تحت بررسی اما در تحقیقات علوم

). تکنیک 9-8: 1398کنند(طالبان،موردي یاد میآید که از آن به استنباط درونبه دست می

در تحقیقات  Yبه  Xهاي علی متصل کننده دیابی مکانیسمفرآیند یک ابزار تحلیلی براي رردیابی

هاي علی موردي به استنباطسازد با استفاد از مدارك درونموردي است که محقق را قادر میتک

  ).4: 2011(بیچ و پدرسن، هاي علی دست پیدا کندقوي درباره مکانیسم

موردي(درباره حضور/غیاب هاي درونفرآیند معقولیت و اعتبار استنباطدر تحقیق ردیابی

). یک ایده 16: 2015سازد(بنت و چکل،هاي علی) را منطق استنباط بیزي ممکن میمکانیسم

اساسی در هسته مرکزي منطق استنباط بیزي وجود دارد و آن این که علم یعنی استفاده مدارك 

). به عبارت 1: 2017هاي علی(بیچ،جدید براي به روزرسانی اطمینان محقق درباره اعتبار فرضیه

موردي تایید/عدم دیگر، منطق استنباط بیزي، مجموعه ابزارهاي منطقی جهت ارزیابی مدارك درون

  علی است که محققان هاي گوناگون مکانیسمتایید فرضیات مختلف درباره حضور/غیاب بخش

طق استنباط ها به روزرسانی نمایند. منشان را نسبت به اعتبار آن فرضیهتوانند اطمینانمی

ها در پرتو ها یا نظریهبیزي(برخالف منطق استنباط فراوانی) به روزرسانی احتمال اولیه فرضیه

دهد. مفهوم احتمال در نظریه بیزگرایی شواهد تجربی را بر اساس نظریه بیزگرایی احتمال انجام می

نسبت به درستی » حققدرجه باور م«نه همچون وجهی عینی از رویدادهاي عالم واقع بلکه از منظر 

شود که شود. لذا در رویکرد بیزي، هنگامی یک فرضیه علمی تایید مییک حکم یا فرضیه تعریف می

 
1 Cross-Case Inference  
2
 Within-Case Inference 
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اطمینان قبلی محقق نسبت به اعتبار آن فرضیه بعد از مشاهده مدارك جدید افزایش یابد یا احتمال 

آوري مدارك) از جمعآوري مدارك) از احتمال پیشینی آن(قبل پسینی آن فرضیه(پس از جمع

  ). 14- 11: 1398بیشتر شود(طالبان،

. 4باور پیشین×  3نمایی= احتمال درست 2عبارت است از باور پسین 1ساده ترین نوع قضیه بیز

آوري مدارك کند که اطمینان محقق نسبت به اعتبار یک فرضیه بعد از جمعاین قضیه بیان می

هاي که فرضیه نسبت به دیگر فرضیهرك مشروط بر این(احتمال پسین)، مساوي است با احتمال مدا

که یک فرضیه بر مبانی دانش قبلی صادق نمایی) و احتمال آن(احتمال درست رقیب صادق باشد

فرآیند، اگر باور پسینی موردي با استفاده از تکنیک ردیابیاست(احتمال پیشین). در تحقیق تک

شده) نسبت به باور سازيعلی تئوريیک مکانیسم (درباره وجود هر بخش از درباره یک فرضیه

کند و دهد و آن را تایید میپیشینی بزرگتر باشد، محقق اطمینان خود را در خصوص آن افزایش می

شده) سازيعلی تئوري(درباره وجود هر بخش از یک مکانیسم اگر باور پسینی درباره یک فرضیه

دهد و آن اطمینان خود را در خصوص آن کاهش مینسبت به باور پیشینی کوچکتر باشد، محقق 

  ). 213- 169: 2019و  88-83: 2016؛ بیچ و پدرسن،298- 267: 2015(بنت، کندفرضیه را رد می

  

  فرآیندتعریف و انواع ردیابی-2

فرآیند موردي است. روش ردیابیعلی در تحقیق تکفرآیند ابزار بررسی مکانیسمتکنیک ردیابی

(یا  بین یک متغیر مستقل- علیعلی و مکانیسمزنجیره- گرعلی مداخلهفرآیندهايکند تا تالش می

هاي علی ). بررسی مکانیسم6: 2015(متغیر وابسته) شناسایی شوند(بنت و چکل، متغیرها) و پیامد

هاي گردد تا محقق استنباطفرآیند موجب میموردي با استفاده از تکنیک ردیابیدر مطالعات تک

وردي قوي درباره چگونگی ایجاد پیامدها بسازد و سطح اطمینان خود را در مورد اعتبار معلی درون

فرآیند را می توان از شده به روزرسانی کند. سه نوع تحقیق ردیابیسازيهاي علی تئوريمکانیسم

فرآیند ردیابی«و » 6سازيفرآیند نظریهردیابی«، »5آزماییفرآیند نظریهردیابی«یکدیگر متمایز کرد: 

  ). 7- 6: 2011بیچ و پدرسن،»(7پیامدتبیین

  

 
1 Bayaes's Therom  
2 Posterior 
3 Likelihood 
4 Prior 
5
 Theory-Testing Process-Tracing, 

6
 Theory-Building Process-Tracing 

7
 Explaining-Outcome Process-Tracing 



  تکنیک ردیابی فرآیند و مطالعات هویت ...

135 

  علی اهداف: کشف و آزمون مکانیسم-3

  فرآیند موجب موردي با استفاده از تکنیک ردیابیهاي علی در مطالعات تکبررسی مکانیسم

موردي قوي درباره چگونگی ایجاد پیامدها بسازد و سطح هاي علی درونگردد تا محقق استنباطمی

ی تئوري سازي شده به روزرسانی کند. لذا، در هاي علّن خود را در مورد اعتبار مکانیسماطمینا

  ی ترین مفهوم براي دستیابی به تبیین علّکلیدي یعلّ فرآیند، اصطالح مکانیسمتحقیق ردیابی

شناسان کیفی متاخر معتقد هستند درك مکانیسمی و ). روش13- 11: 2015باشد(بنت و چکل،می

ی در علّ شناختی آن باعث شده است تا مفهوم مکانیسمانه از علیت و پیامدها و الزمات روشجبرگرای

  موردي قرار بگیرد.فرآیند در تحقیقات تککانون تکنیک ردیابی

) و X( مند و ثابت علتی، تمرکز تحلیلی از اتصال قانونعلّ در تبیین علی مبتنی بر مکانیسم

ها، علل نیستند کند بدین معنی که مکانیسمها تغییر پیدا مییان آنی م) به فرآیندهاي علYّپیامد(

ها را در یک رابطه تولیدي به آیند و آناي هستند که توسط علل به وجود مییبلکه فرآیندهاي علّ

ی در علّ هاي مختلفی از مفهوم مکانیسمدهد برداشتها نشان میکنند. بررسیپیامدها متصل می

) 2؛ Yو  Xگر میان ی به عنوان متغیرهاي مداخلهعلّ ) مکانیسم1آیند وجود دارد: فرتحقیق ردیابی

) فهم 3؛ Yو  Xعلی به عنوان رویدادهاي تجربی میان ی: مکانیسمعلّ گرا از مکانیسمفهم کمینه

ی به عنوان یک سیستم متشکل از قطعات متصل به هم براي علّ علی: مکانیسمسیستمی از مکانیسم

  ). 7- 2: 2017(بیچ،Yبه  Xعلی از نیروي انتقال

هاي 1بایست ترکیبی از هستیعلی را میعلی، هر بخش مکانیسمدر فهم سیستمی از مکانیسم

ها، ها(افراد، گروهی، هستیعلّ سازي کرد. در فهم سیستمی از مکانیسم، مفهوم2دار فعالیتعهده

ها، رفتارها، (کنش هاعوامل درگیر در فعالیت هاي ساختاري)ها یا پدیدهها، طبقات، دولتسازمان

ها تولیدکننده تغییر یا آن چیزي هستند که نیروهاي علی را از طریق باشند و این فعالیتاعمال) می

  به صورت صریح باز  Yو  Xدهند. در فهم سیستمی، فرآیند علی بین یک مکانیسم انتقال می

(بیچ و  گردندی به صورت تجربی ردیابی میعلّ مشود و هر کدام از اجزاي سازنده مکانیسمی

ی به وسیله علّ ). در این شرایط، با ردیابی تجربی هر بخش از مکانیسم85-79: 2019پدرسن،

ها، مدارك مکانیستی و به ویژه تجلیات قابل مشاهده مورد انتظار به جا مانده از فعالیت هستی

  ی در دنیاي واقعی بسازد.  چگونگی فرآیندهاي علّ ی قوي دربارههاي علّتواند استنباطمحقق می

  

  

 
1
 Entities 

2
 Activities 
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  هاي تجربی، مشاهدات و مدارك مکانیستیابزارها: آزمون-4

  هاي تجربیالف) آزمون

ها از مجموعه منطق استنباط بیزي براي به روزرسانی اطمینان محقق درباره اعتبار فرضیه

کند. لذا در منطق موردي استفاده میهاي تجربی جهت ارزیابی وزن استنباطی مدارك درونآزمون

هاي تجربی، به روزرسانی درجه اطمینان محقق به اعتبار یک فرضیه در پرتو بیزي هدف آزمون

-مشاهده موردتجلیات قابل«هاي تجربی، ). آزمون6: 2015 (پونتون و وله، مدارك تجربی است

مشاهده، کنند. تجلیات قابلمی بنديعلی را مشخص و فرمولبراي هر بخش از مکانیسم 1»انتظار

-ی باید پیدا شوند. در تحقیق ردیابیعلّمدارکی هستند که در صورت حضور هر بخش از مکانیسم

بایست مدارك الزم براي حضور هر شده میبینیفرآیند محقق براي کشف تجلیات تجربی پیش

  ی علّ(بر مبناي مکانیسم Yبه X ی ازعلّی را مشخص کند تا فرآیند انتقال نیرويعلّبخش از مکانیسم

  شده) تحلیل و آزمون شود. سازيتئوري

ها تابعی از قطعیت و در منطق استنباط بیزي به روزرسانی اطمینان محقق درباره اعتبار فرضیه

هاي قوي شامل دو بینیهاي تجربی، پیشیکتایی مدارك است. بر این اساس، در طراحی آزمون

  تحقیق  ). در12-11: 2017(بیچ، شوندمی» 3بینی قطعیپیش«و  »2بینی یکتاپیش«دسته 

هاي تجربی با یکتایی تواند قدرت آزمون را در جهت آزمونفرآیند محقق با ارزیابی شدید میردیابی

هاي تجربی را همراه با دو بعد انواع مختلف آزمون 4بیشتر و قطعیت بیشتر، حداکثر نماید. وان اورا

کند که منجر به چهار نوع آزمون تجربی شده است: بینی ها طبقه بندي مییشیکتایی و قطعیت پ

باد: در  ). آزمون  کاه211-207: 2010(بنت، 8مضاعف و قطعیت 7دودي ، تفنگ6، حلقه5در باد کاه

ها، بینیها، یکتایی و قطعیت اندکی دارند. آزمون حلقه: در این آزمون پیش بینیدر این آزمون پیش

دودي یکتایی باالیی و قطعیت دودي: آزمون تفنگت باال و یکتایی پایین دارند. آزمون تفنگقطعی

ها، همزمان قطعیت و یکتایی باالیی بینیمضاعف: در این آزمون پیشپایین دارند. آزمون قطعیت

ها در نیبیبندي پیشکردن این نوع مدارك در دنیاي واقعی، فرمول دارد اما با توجه به دشواري پیدا

  ). 3: 2011چنین مسیري غیرممکن است(کولیر،

 
1
 The Expected Observable Manifestations 

2
 Unique Prediction 

3
 Certain Prediction 

4 Van Evera, Stephen  
5
 Straw-In-The-Wind Test 

6
 Hoop Test 

7 Smoking Gun Test  
8
 Doubly Decisive Test 
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  ب) مشاهدات و مدارك مکانیستی

شناختی آن و اتخاذ منطق درك مکانیستی و جبرگرایانه از علیت و پیامدها و الزمات روش

ی هاي علّی درباره مکانیسمعلّ فرآیند موجب شده است استنباطاستنباط بیزي در تحقیقات ردیابی

کنند. پس از یاد می» مورديمدارك درون«ع خاصی از مدارك ممکن گردد که از آن به بر اساس نو

ی، محقق علّ مشاهده براي هر بخش از مکانیسمبینی تجلیات قابلهاي تجربی و پیشطراحی آزمون

آوري مواد تجربی الزم(از منابع اولیه و کند اما جمعشده را آغاز میبینیجوي مدارك پیشوجست

هاي عمومی، و دیگر اشکال منابع اولیه، ها، سخنرانیآرشیوي، خاطرهها، موادویه چون مصاحبهثان

شوند شان به مدارك تبدیل میتحقیق تاریخی، منابع روزنامه) پس از ارزیابی محتوا، دقت و احتمال

  شوند لذا از مشاهدات ی در یک مورد منفرد استفاده میعلّو براي دستیابی به استنباط

هاي کمی متفاوت (براي تعداد زیادي از موارد) در روش قابل مقایسه DSOsیا  1داده- مجموعه

  اي غیرقابل مقایسه» 2علی مشاهدات فرآیند«فرآیند، هستند. مواد تجربی الزم در تحقیق ردیابی

عبارت گیرند. به هاي مختلفی به خود میی، شکلعلّ باشند که براي آزمون هر بخش از مکانیسممی

اي هستند که هاي غیرقابل مقایسهتکه داده«ی علّ فرآیند مشاهدات فرآینددیگر، در تحقیق ردیابی

علی کمک کنند و به نفوذ متمایز در استنباطاطالعاتی درباره زمینه، فرآیند و مکانیسم تامین می

  ). 28-24: 2010(کولیر و همکاران، »نمایدمی

  فرآیند بر مبناي مدارك ی در تحقیقات ردیابیاط علّاما همچنان که مطرح شد استنب

- پذیرد لذا استفاده از مفهوم مشاهده فرآیندصورت می-مورديو نه مشاهدات درون-مورديدرون

-داده خام جمع«ی علّ کند. مشاهدات فرآیندی، اصطالح مشاهده را با اصطالح مدرك خلط میعلّ

باشند و بعد از ارزیابی محتوا و دقت مشاهدات توسط میشده قبل از ارزیابی محتواي و دقت آوري

). از این روست 73: 2016بیچ و پدرسون،»(شوندموردي تبدیل میاي به مدارك دروندانش زمینه

  ی علّ براي مواد تجربی الزم جهت استنباط» مدارك مکانیستی«معتقد است باید از اصطالح  3که بیچ

اي یند استفاده کرد. مدارك مکانیسی، هرگونه مواد تجربی بالقوهفرآموردي در تحقیق ردیابیدرون

مانده اند و باعث افزایش یا کاهش اطمینان محقق نسبت به ی باقیهاي علّاست که توسط مکانیسم

  ).14: 2017شود(بیچ،ی میعلّ وجود یک مکانیسم

درك الگویی، فرآیند چهار نوع مدرك مکانیستی قابل تشخیص هستند: مدر تحقیق ردیابی

) مدرك الگویی، الگوهاي 1).5: 2015(بونتون و وله، مدرك توالی، مدرك ردیابی، مدرك گزارشی

دهد. به عنوان مثال، براي آزمون یک مکانیسم تبعیض نژادي در آماري در مواد تجربی را نشان می

 
1 Data-Set Observations  
2.Causal Process Observations 
3 Beach, Derek  
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) مدرك 2است.  هاي مکانیسم مناسبمورد استخدام افراد، الگوي آماري استخدام براي آزمون بخش

دهد. به ی را نشان میهاي علّشده در مکانیسمبینیتوالی، ترتیب زمانی و مکانی رویدادهاي پیش

بندي وقوع هایی درباره زمانبینیتواند شامل ارزیابی پیشعنوان مثال، آزمون یک فرضیه می

دهد. به ا نشان میی رعلّ ) مدرك ردیابی، وجود و حضور یک بخش از مکانیسم3رویدادها باشد. 

) 4تواند اثبات کند که یک جلسه برگزار شده است. عنوان مثال، وجود صورت جلسه اداري، می

دهد. به عنوان مثال، صورت جلسه اداري یا گزارش مدرك گزارشی، محتواي مواد تجربی را نشان می

  کنندگان می تواند جزئیات مباحث یک جلسه را نشان دهد.شفاهی شرکت

  

  گانه تحقیق حل: مراحل پنجمرا-5

فرآیند و اند تا طرح تحقیق ردیابی) تالش کرده2018(2) و ریکس و لیو2015(1پنتون و وله

دهد سه نوع تحقیق ها نشان میمراحل عملی آن را به صورت دقیق و روشن بیان کنند. بررسی

دهاي تحلیلی متفاوت(استقرایی پیامد به دلیل رویکرسازي و تبیینآزمایی، نظریهفرآیند نظریهردیابی

هاي پژوهشی و مراحل هاي علی نیازمند طرحو قیاسی) براي شناسایی، تحلیل و آزمون مکانیسم

گردد تا شناختی مشترك موجب میباشند اما اهداف تحلیلی و الزامات روشاي میعملی جداگانه

اسایی و طرح باشد هر چند فرآیند به صورت کلی قابل شنمراحل عملی و اجرایی تحقیق ردیابی

(پنتون و  فرآیند متفاوت استتقدم و تاخر این مراحل بسته به شرایط و انواع تحقیق ردیابی

  ). 2018؛ ریکس و لیو،2015وله،

  علی سازي مکانیسمالف) مفهوم

است. در فهم  Yو  Xی میان هاي علّسازي مکانیسمفرآیند، مفهوم اولین گام در تحقیق ردیابی

ها، ها و فعالیتبایست ترکیبی از هستیی را میعلّ ی، هر بخش مکانیسمعلّ می از مکانیسمسیست

گردد ها موجب میها و فعالیتی با ترکیبی از هستیعلّ سازي مکانیسمسازي کرد. مفهوممفهوم

 به صورت دقیق و روشن، قابل شناسایی و آزمون باشد و Yبه  Xی از علّ فرآیند انتقال نیروي

  علی نه تنها در سازي مکانیسمتري ایجاد شود. مرحله مفهومموردي قويدرون هاياستنباط

فرآیند  (مبتنی بر رویکرد قیاسی) بلکه در ردیابی پیامد آزمایی و تبیین فرآیند نظریه ردیابی

ه تحقیق پردازد) اولین مرحلسازي نیز(به دلیل که محقق معموال با ذهن خالی به پژوهش نمی نظریه

  باشد. می

  

 
1 Punton, Melanie and Welle, Katharina  
2 Ricks, Jacob and Liu, Amy H. 
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  هاي تجربیب) طراحی آزمون

علی هاي تجربی براي هر بخش از مکانیسمفرآیند، طراحی آزموندومین گام در تحقیق ردیابی

انتظار مشاهده موردکند تا تجلیات قابلفرآیند تالش میهاي تجربی در تحقیق ردیابیاست. آزمون

بایست تجلیات هاي تجربی میاحی دقیق آزمونعلی مشخص کند. طربراي هر بخش از مکانیسم

هاي جایگزین و رد انتظار براي تایید فرضیه، فرضیهانتظار و مدارك مکانیستی موردمشاهده موردقابل

تواند فرآیند میهاي تجربی در تحقیق ردیابیکردن آزمونفرضیه را مشخص نماید. مرحله عملیاتی

 ك تجربی مورد بازبینی قرار بگیرد.آوري مشاهدات و مدارهمزمان با جمع

  آوري مشاهدات و تبدیل آن به مدارك ج) جمع

ها به مدارك مکانیستی آوري مشاهدات و تبدیل آنفرآیند، جمعسومین گام در تحقیق ردیابی

آوري مشاهدات، و تبدیل علی است. این مرحله، تعیین منابع و جمعبراي هر بخش از مکانیسم

گیرد. الزم به ذکر مدارك(بر اساس ارزیابی محتوا و ارزیابی دقت) را در بر می مشاهدات تجربی به

آوري مشاهدات تصادفی نیست، بلکه باید توسط تئوري هدایت شوند. انتخاب منابع است جمع

کند، بلکه منابع بر اساس نوع فرآیند به وسیله نمونه تصادفی حرکت نمیمشاهدات در ردیابی

  شوند.انتخاب می مدارکی که نیاز هست

  استنباطی مداركد) ارزیابی وزن

استنباطی مدارك براي آزمون هر بخش از فرآیند، ارزیابی وزنچهارمین گام در تحقیق ردیابی

استنباطی مدارك علی است. در این مرحله با استفاده از منطق استنباط بیزي، قدرتمکانیسم

شوند تا اطمینان محقق نسبت به اعتبار ی میعلی ارزیابمکانیستی براي هر بخش از مکانیسم

استنباطی مدارك مکانیستی با احتمال یافتن آن قبل از ها به روزرسانی گردد. ارزیابی وزنفرضیه

آوري مشاهدات در ارتباط است. یعنی اگر احتمال پیدا کردن مدارك(قبل از گردآوري جمع

اطمینان محقق به اعتبار فرضیه ها را بسیار تواند مشاهدات) کم باشد، پیدا کردن این مدارك می

  افزایش دهد و به روزرسانی کند.  

  علی گیري در باره مکانیسم) نتیجهـه

  آوري شده و شود، محقق باید بتواند بر اساس مدارك جمعهنگامی که فرآیند کامل می

سازي شده علی تئوريماي از اطمینان را درباره هر بخشی از مکانیسگرفته شده درجههاي کارآزمون

کردن مکانیسم الزم هستند. اگر علی براي عملهاي یک مکانیسماثبات کند. چرا که تمام بخش

علی پذیرفته شود، بدان معنی است که مدارك کافی براي محقق وجود دارد تا اطمینان مکانیسم

  شود. می Bد شده منجر به پیامسازيعلی تئورياز طریق مکانیسم A داشته باشد که علت
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  روش پژوهش

شده انجام اي است که بر اساس قوانین و ضوابط تعیینیافتهجوي ساختومند، جستمرور نظام

مند در پی استقرار و ). به عبارت دیگر، مرور نظام115- 114: 1390گردد(کالنتري و همکاران،می

ها این کار با توسل به رویهباشد که بر پرسش خاصی متمرکز است. ها و شواهدي میترکیب پژوهش

مند صرفا گیرد. مرور نظامپذیر صورت مییافته، شفاف، رسمی، واضح و بازیافتو فرآیندهاي سازمان

ها و اهداف به بازنگري در پیشینه پژوهش محدود نیست و این مرور و بازنگري براي سطوح، حوزه

هاي مند، از روش). در مرور نظام63: 1389طباطبایی و ودادهیر،متفاوتی قابل استفاده است(قاضی

هاي اولیه در باب موضوع منظم و مشخصی جهت شناسایی، گزینش و ارزیابی نقادانه پژوهش

  (عباسی و  شوندهاي این مطالعات استخراج و تجزیه و تحلیل میشود و دادهاستفاده می

  ).138: 1396زاده،سراج

  مند در به کاربردن سنتی و مرورهاي نظام محققان معتقدند تفاوت اصلی میان مرورهاي

). 112: 1394محمدي و همکاران،ها، معیارهاي شمول و توضیح دقیق این معیارهاست(زادهپروتکل

شده درباره یک موضوع خاص را به صورت هاي انجاممند، پژوهشبه عبارت دیگر، مرورهاي نظام

هاي د سنتی براي مرور مقاالت، مانند پژوهشگذارند و برخالف رویکرمنحصر و مفید در اختیار می

مند بوده و ها کامال نظامکنند. رویکرد آناي متابعت میگیرانهاولیه، از اصول و قواعد دقیق و سخت

 مند، مشخص شده استشده در پروتکل مرور نظامها نیز به صورت از پیش طراحیروش انجام آن

ها درباره ها و تصمیممند شامل بسیاري از قضاوتمرور نظام). انجام 50: 1385 نژاد و دیگران،(رجب

فرآیند و منابع الزم است از این رو، مهم است که فرآیند کار، تا جایی که ممکن است به خوبی 

  ). 138: 1396 زاده،(عباسی و سراج شده باشدتعریف

است که از پژوهشی مبتنی بر روش کیفی -جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل مقاالت علمی

جوي مقاالت بر مبناي ولذا، جستملی را مورد بررسی قرار داده اند. جوانب مختلف موضوع هویت

چهار قید به صورت هدفمند در بانک اطالعات نشریات کشور، پایگاه مجالت تخصصی نور، پایگاه 

ملی و ویت) حضور کلید واژه ه1مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت: 

) تحلیل 3پژوهشی براي سطح علمی مقاله؛ - ) داشتن درجه علمی2هویت ایرانی در عنوان مقاله؛ 

ملی با ها و مشکالت هویت) تحلیل چالش4اجتماعی، سیاسی و تاریخی؛ ملی از منظر علومهویت

علمی کشور  هايجوي یک ساله مقاالت در پایگاهو. جست57تاکید بر جامعه ایران بعد از انقالب 
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ملی با تاکید بر جامعه ایران بعد از پژوهشی درباره موضوع هویت- مقاله علمی 62موجب گردید تا 

  .1اجتماعی، سیاسی و تاریخی انتخاب شوداز منظر علوم 57انقالب 

  

  هاي پژوهشیافته

  ملیهاي کلی مطالعات هویتویژگی-1

و  80، 70) نخست، در سه دهه 1ره (هاي توصیفی: بر اساس اطالعات جدول شماالف) ویژگی

سیاسی و اجتماعی، علومملی در جامعه ایران از منظر علوممقاله به موضوع هویت 62تعداد  90

ملی به عنوان ها و مشکالت هویتچالش 90و  80، 70تاریخی پرداخته اند. دوم، در طول سه دهه 

 ه است. یک موضوع پژوهشی به صورت افزایشی مورد بررسی قرار گرفت

مقاله از روش  38) تعداد 1شناختی: بر اساس اطالعات جدول شماره (هاي روشب) ویژگی

مقاله از روش  5مقاله از روش فراتحلیل کیفی،  5مقاله از روش ترکیبی،  6تحلیلی، - توصیفی

 مقاله از روش 1گفتمان،مقاله از روش تحلیل 3مقاله از روش داده بنیاد،  3محتواي کیفی،تحلیل

 پژوهی استفاده کردهاند. مقاله از روش آینده 1مرور سیستماتیک، و 

مقاله فاقد مبانی و  26) نخست، 1هاي تحلیلی: بر اساس اطالعات جدول شماره (ج) ویژگی

نظري مقاله داراي مبانی و چارچوب 15ها، و مقاله داراي مرور مفاهیم و نظریه 21نظري،چارچوب

مقاله غالبا  36مقاله متغیر وابسته، در  10مقاله متغیر مستقل، در  3ملی در هستند. دوم، هویت

هاي جمعی(قومی، ملی با دیگر هویتمقاله غالبا رابطه هویت 13ملی و در تحلیل وضعیت هویت

 باشد. مذهبی، جهانی) مورد تاکید می

 
)، 1381)، قادري(1381)، بشیریه(1380)، زهیري(1379)، تاجیک(1379الف)، حاجیانی( 1373اشرف( 1

)، 1386)، معین الدینی(1384)، احمدي(1384)، کمالی اردکانی(1384)، سازمند (1382ب)، رنجبر( 1382احمدي(

)، 1387)، اشرفی(1387)، امام جمعه زاده و همگانمراد(1387جار()، رمضان زاده و بهمنی قا1386معیدفر و شهلی فر(

)، احمدي 1389)، خرمشاد و سرپرست سادات(1388)، کوثري و حبیبی(1388)، کریمی فرد(1388رضایی و جوکار(

)، جوادزاده 1389)، کبیري (1389)، معین الدینی و مظاهري(1389)، هرسیج و تویسرکانی( 1389پور و همکاران(

)، توسلی و اصل 1390)، قاسمی و همکاران(1389)، عبداللهی(1389)، قنبري (1389، قاسمی و ابراهیم آبادي()1389(

)، 1391)، حاجیانی(1391)، امینیان و تیموپور(1390)، نظري(1390)، جعفري ولدانی(1390)، سیدامامی(1390زعیم(

)، کریمی و 1393پور و حیدري(ه)، جعفرزاد1393)، جان پرور و همکاران(1392)، درویشی(1392امامی(

)، حیدري 1393زاده(-)، نجف1393)، کریمی و قاسمی طوسی(1393)، شجري قاسم خانی و فضلی نژاد(1393بلباسی(

)، دائی زاده 1394)، مرادي(1393)، بایبوردي و کریمیان(1393)، اکوانی و موسوي نژاد(1393و حیدري بنی(

)، علوي و 1395)، کریمی مله و بلباسی(1395شکواتی و یوسفیان کناري()، م1395)، مرادي و ابطحی(1394جلودار(

)، 1396)، بهشتی و حقمرادي(1396)، مهرابی کوشکی و همکاران(1396)، نادري و عارفی گوروان(1396صدیق یزدچی(

)، 1398)، کریمی مله و پارسا(1398)، پرنوره و هوشنگی(1398)، کاروانی و غفاري نسب(1397حاجیانی و ایروانی(

  ).1398)، احمدپور و سراج زاده(1398)، کیانی ده کیان و همکاران(1398موسوي و همکاران(
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  ملیهاي کلی مطالعات هویت): ویژگی1جدول شماره (

  درصد  فراوانی  مشخصه  متغیر

  

  پوشش زمانی

  06/0  4  )1380تا  1373: (70دهه 

  47/0  29  )1390تا  1381: (80دهه 

  47/0  29  )1398تا  1391: (90دهه 

  100  62  جمع

  

  

  

  

  روش تحقیق

  61/0  38  تحلیلی- توصیفی

  09/0  6  ترکیبی

  08/0  5  فراتحلیل کیفی

  08/0  5  محتواي کیفیتحلیل

  05/0  3  داده بنیاد

  05/0  3  مانگقتتحلیل

  02/0  1  مرور سیستماتیک

  02/0  1  پژوهیآینده

  100  62  جمع

  

  نظريچارچوب

  

  42/0  26  نظريفاقد مبانی و چارچوب

  34/0  21  هاداراي مرور مفاهیم و نظریه

  24/0  15  نظريداراي مبانی و چارچوب

  100  62  جمع

  ملینقش هویت

  در پژوهش

  05/0  3  متغیر مستقل

  16/0  10  ابستهمتغیر و

  79/0  49  هاي جمعیتحلیل وضعیت و رابطه با هویت

  100  62  جمع

  

 ملینتایج و دستاوردهاي مطالعات هویت-2

  نگر نگر و مسئلهملی در رویکرد بحرانهاي هویتالف) ویژگی

  مقاله وضعیت  11مقاله، تعداد  62دهد از مجموع ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

مقاله  30اند و تعریف کرده 2»دارمسئله«ملی را مقاله وضعیت هویت 21و  1»بحرانی«را ملی هویت

اند. بر مبناي اطالعات جدول ملی به صورت کلی نپرداختهها و مشکالت وضعیت هویتبه چالش

 
)، 1387( زاده و همگانمراد جمعه )، امام1384( )، کمالی اردکانی1381( )، قادري1381( )، بشیریه1379( الف)، تاجیک 1373( اشرف 1

 ).1393( )، حیدري و حیدري بنی1393( زاده نجف )،1389کبیري ( )،1389( الدینی و مظاهري )، معین1388( کوثري و حبیبی
 فر )، معیدفر و شهلی1386( الدینی )، معین1384( )، احمدي1382( ب)، رنجبر 1382( )، احمدي1380( )، زهیري1379( حاجیانی 2

)، قاسمی و 1389)، قنبري (1389( آبادي)، قاسمی و ابراهیم 1389( پور و همکاران )، احمدي1387( زاده و بهمنی قاجار )، رمضان1386(

)، 1391)، امینیان و تیموپور(1390( )، نظري1390( )، جعفري ولدانی1390( )، سیدامامی1390( )، توسلی و اصل زعیم1390( همکاران

)، موسوي و 1398( )، کاروانی و غفاري نسب1396( )، بهشتی و حقمرادي1396( )، نادري و عارفی گوروان1393( جعفرزاده پور و حیدري

  ).1398( همکاران



  تکنیک ردیابی فرآیند و مطالعات هویت ...

143 

دو رویکرد تحلیلی  57)، نسبت به وضعیت هویتملی در جامعه ایران بعد از انقالب 2شماره (

ملی در جامعه ایران نگر، بحران هویت. رویکرد بحران1شکل گرفته است» نگرمسئله«و » نگربحران«

هاي غیرایدئولوژیک ملی و روایتتقابل میان روایت ایدئولوژیک رسمی هویت«هایی چون را با ویژگی

گیري ملی و شکلهاي فروملی غیرایدئولوژیک از سوي روایت مسلط هویتطرد هویت«و » ملیهویت

ملی در جامعه ایران را با پنج نگر، مسئله هویتنمایند. رویکرد مسئلهتوصیف می» هاتقویت آن و

تقابل میان عناصر «، »ملی و ابعاد مختلف آناختالل در فرآیند استمرار و بازتولید هویت«ویژگی 

تعادل و عدم «، »ملی با فرهنگ غربیدهنده روایت رسمی هویت(ایرانی و اسالمی) تشکیل فرهنگی

، »ملیشدن عنصر فرهنگ اسالمی به نسبت عنصر فرهنگ ایرانی در روایت رسمی هویتتقویت

ملی با ترکیب عناصر فرهنگ هاي التقاطی هویتملی و روایتتقابل میان روایت رسمی هویت«

ملی و هاي فروملی و محلی در روایت رسمی هویتعدم جذب هویت«، و »ایرانی، اسالمی و غربی

  کنند.تعریف می» هاش و تقویت آنگستر

  

  نگرنگر و مسئلهملی در رویکرد بحرانهاي هویت): ویژگی2جدول شماره (

  فراوانی  ملی هاي هویت ویژگی  رویکرد

هاي غیرایدئولوژیک ملی و روایتالف) تقابل میان روایت ایدئولوژیک رسمی هویت  نگربحران

-دئولوژیک از سوي روایت مسلط هویتهاي فروملی غیرایملی؛ ب) طرد هویتهویت

  ها؛گیري و تقویت آنملی و شکل

2  

  

  

  نگرمسئله

ملی و ابعاد مختلف آن؛ ب) تقابل الف) اختالل در فرآیند استمرار و بازتولید هویت

ملی با دهنده روایت رسمی هویتمیان عناصر فرهنگی(ایرانی و اسالمی) تشکیل

شدن عنصر فرهنگ اسالمی به نسبت عنصر فرهنگ غربی؛ ج) عدم تعادل و تقویت

ملی و ملی؛ د) تقابل میان روایت رسمی هویتفرهنگ ایرانی در روایت رسمی هویت

ملی با ترکیب عناصر فرهنگ ایرانی، اسالمی و غربی؛ و) هاي التقاطی هویتروایت

ملی و گسترش و هاي فروملی و محلی در روایت رسمی هویتعدم جذب هویت

  ها؛تقویت آن

  

  

5  

  

 
ملی در جامعه ایران بعد از انقالب ها و مشکالت هویتهاي تجربی محققان و پژوهشگران ایرانی درباره چالشبررسی 1

ملی شکل ها و مشکالت هویتدرباره چالش» نگرمسئله«و » نگربحران«موجب شده است تا دو رویکرد تحلیلی  57

ایرانی - ملی ایران در دوران معاصر و به ویژه تعریف اسالمیریشه بحران هویت نگر،یلی بحراندر رویکرد تحل بگیرد.

 ایرانی، اسالمی و غربیملی در جامعه کنونی در زمینه ها و بسترهاي ایجاد کننده عدم تعادل میان عناصر فرهنگی هویت

ملی در جامعه ایرانی هویت-ئله تعریف اسالمیریشه مسنگر، شود و در رویکرد تحلیلی مسئلهجو میوملی جستهویت

 گردد. ردیابی می 57کنونی در تغییرات و دگرگونی هاي چهار دهه اخیر بعد از انقالب 
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  نگر نگر و مسئلهملی در رویکرد بحرانهاي هویتب) شاخص

)، نخست، رویکرد 3دهد بر مبناي اطالعات جدول شماره (ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

  را الف)  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب هاي بحران هویتها و مولفهنگر، شاخصبحران

ملی با ترکیب فرهنگ اسالمی، فرهنگ ایرانی و فرهنگ دئولوژیک هویتهاي غیرایگیري روایتشکل

هاي فروملی غیرایدئولوژیک(محلی، قومی، طبقاتی، سنی، گیري و تقویت هویتغربی، و ب) شکل

  ها و نگر، شاخصکنند و دوم، رویکرد مسئلهملی مسلط بیان میجنسی و غیره) در برابر هویت

را الف) تضعیف و کاهش روایت رسمی  57ر جامعه ایران بعد از انقالب ملی دهاي مسئله هویتمولفه

ملی و به ویژه ابعاد زبانی، جغرافیایی، زبانی، اجتماعی، دینی و سیاسی آن، ب) گسترش و نفوذ هویت

ملی، دهنده روایت رسمی هویتفرهنگ غربی و تضاد آن با عناصر فرهنگی(ایرانی و اسالمی) تشکیل

فراملی و جهانی، د) ملی و تقویت هویتگرایانه رسمی هویتتعلق به روایت تقلیلج) کاهش احساس 

ملی با ترکیب فرهنگ اسالمی، فرهنگ ایرانی و فرهنگ غربی، هاي التقاطی هویتگیري روایتشکل

  کنند.هاي فروملی و محلی بیان میو و) گسترش و تقویت هویت

  

  نگرنگر و مسئلهیکرد بحرانملی در روهاي هویت): شاخص3جدول شماره (

  فراوانی  ملیهاي هویتشاخص  رویکرد

  

  نگربحران

ملی با ترکیب فرهنگ اسالمی، هاي غیرایدئولوژیک هویتگیري روایتالف) شکل

هاي فروملی گیري و تقویت هویتفرهنگ ایرانی و فرهنگ غربی؛ ب) شکل

  ملی مسلطدر برابر هویت غیرایدئولوژیک(محلی، قومی، طبقاتی، سنی، جنسی و غیره)

  

2  

  

  

  نگرمسئله

ملی و به ویژه ابعاد زبانی، جغرافیایی، زبانی، الف) تضعیف و کاهش روایت رسمی هویت

اجتماعی، دینی و سیاسی آن؛ ب) گسترش و نفوذ فرهنگ غربی و تضاد آن با عناصر 

احساس ملی؛ ج) کاهش دهنده روایت رسمی هویتفرهنگی(ایرانی و اسالمی) تشکیل

فراملی و جهانی؛ د) ملی و تقویت هویتگرایانه رسمی هویتتعلق به روایت تقلیل

ملی با ترکیب فرهنگ اسالمی، فرهنگ ایرانی و هاي التقاطی هویتگیري روایتشکل

  هاي فروملی و محلیفرهنگ غربی؛ و) گسترش و تقویت هویت

  

  

5  

  

  نگرر و مسئلهنگملی در رویکرد بحرانج) عوامل موثر بر هویت

  )، رویکرد 4دهد بر مبناي اطالعات جدول شماره (ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

بایست از ترکیب سه فرهنگ ایرانی، ملی در جامعه ایران میکه هویتنگر با اعتقاد به اینبحران

ایران بعد از ملی در جامعه اسالمی و غربی تشکیل گردد مهمترین علل و عوامل موثر بر بحران هویت

گراي انقالبی ایدئولوژیک، دولت اسالمگراي حاکم، نخبگانرا گفتمان ایدئولوژیک اسالم 57انقالب 

ساز رقیب، گفتمان اسالمی، نخبگان روایت-گذاري ایدئولوژیک فرهنگیایدئولوژیک، سیاست
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گسترش سازي اقتصادي، گفتمان اصالحات، شدن، خصوصیسازندگی، فشارهاي اقتصادي جهانی

فرهنگی و شدنهاي هویتی، جهانیگیري و تقویت گروهشکل شدن،مدنی حاصل از جهانیجامعه

که محتواي نگر با اعتقاد به اینکنند. رویکرد مسئلههاي قومی معرفی میگسترش و تقویت گروه

و  بایست از ترکیب دو فرهنگ ایرانی و اسالمی تشکیل گردد عللملی در جامعه ایران میهویت

اسالمی حاکم، را ایدئولوژي 57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب عوامل موثر بر مسئله هویت

ساز رقیب، اسالمی، نخبگان روایت-گرا، سیاستگذاري نامتوازن فرهنگیانقالبی، دولت اسالمنخبگان

ها و  ارزشاقتصادي، دگرگونیسازي، نابرابريهاي اقتصادي خصوصیگفتمان سازندگی، سیاست

  گیري اجتماعی، شکلگسترش شیوه زندگی غربی، افزایش فردگرایی، کاهش انسجام

هاي هویتی، گیري و تقویت گروهاجتماعی مستقل از دولت، گفتمان اصالحات، شکلنیروهاي

هاي قومی، نخبگان قومی گیري نسل جدید، گسترش و تقویت گروهفرهنگی، شکلشدنجهانی

مجازي المللی(اینترنت، فضايهاي بینگرایی و رسانهبین المللی قوم-ايمخالف، و تحریک منطقه 

  کنند.هاي اجتماعی مجازي، ماهواره و..) مخالف معرفی میشبکه

  

  نگرنگر و مسئلهملی در رویکرد بحران): عوامل موثر بر هویت4جدول شماره (

  فراوانی  ملیعوامل موثر بر هویت  رویکرد

  

  نگربحران

گراي انقالبی ایدئولوژیک؛ دولت اسالمگراي حاکم؛ نخبگاندئولوژیک اسالمگفتمان ای

ساز رقیب؛ اسالمی؛ نخبگان روایت-ایدئولوژیک؛ سیاستگذاري ایدئولوژیک فرهنگی

سازي اقتصادي؛ گفتمان شدن؛ خصوصیگفتمان سازندگی؛ فشارهاي اقتصادي جهانی

هاي شکل گیري و تقویت گروهشدن؛ مدنی حاصل از جهانیاصالحات؛ گسترش جامعه

  هاي قومیفرهنگی؛ گسترش و تقویت گروهشدنهویتی؛ جهانی

  

13  

  

  

  نگرمسئله

گرا؛ سیاستگذاري نامتوازن انقالبی؛ دولت اسالماسالمی حاکم؛ نخبگانایدئولوژي

هاي اقتصادي ساز رقیب؛ گفتمان سازندگی؛ سیاستاسالمی؛ نخبگان روایت-فرهنگی

ارزش ها و گسترش شیوه زندگی غربی؛ اقتصادي؛ دگرگونیابرابريسازي؛ نخصوصی

اجتماعی مستقل از گیري نیروهاياجتماعی؛ شکلافزایش فردگرایی؛ کاهش انسجام

فرهنگی؛ شدنهاي هویتی؛ جهانیگیري و تقویت گروهدولت؛ گفتمان اصالحات؛ شکل

ن قومی مخالف؛ هاي قومی؛ نخبگاگیري نسل جدید؛ گسترش و تقویت گروهشکل

مجازي المللی(اینترنت، فضايهاي بینگرایی؛ رسانهبین المللی قوم-تحریک منطقه اي

  هاي اجتماعی مجازي، ماهواره و..) مخالفشبکه

  

  

20  

  

  ملیشناختی و تحلیلی مطالعات هویتنقدهاي روش-3

  گرایانهشناختی: تصویرسازي تقلیلنقد روش

هاي زمانی نگر در دورهنگر و مسئلهمقاله بحران 32دهد میملی نشان بررسی مطالعات هویت

گفتمان، روش تحلیلی، فراتحلیل کیفی، تحلیل-هاي تحقیق متفاوت(چون توصیفیمختلف از روش
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ملی در ها و مشکالت هویتثانویه، ترکیبی، روش اسنادي) براي بررسی چالشبنیاد، تحلیلداده

و » هاي زمانی مختلفدوره«لذا ترکیب دو ویژگی  اند.فاده نمودهاست 57جامعه ایران بعد از انقالب 

نگر موجب شده است تا هر کدام از این نگر و مسئلهدر مطالعات بحران» تنوع روش تحقیق«

ها و مشکالت ها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصمطالعات به شناسایی و تحلیل برخی از ویژگی

رغم دستاوردهاي قابل مالحظه و قابل بپردازند و (علی 57از انقالب ملی در جامعه ایران بعد هویت

ها و کمتر مورد توجه قرار گیرد. در حالی که، چون چالش» تحلیل جامع موضوع پژوهش«کاربرد) 

خصوصیت تراکمی و افزایشی دارند و تا  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب مشکالت هویت

هاي تحقیق وابسته هستند لذا تحلیل جامع موضوع ها به روشحدودي شناسایی و تحلیل آن

فرآیند است موردي و تکنیک ردیابیپیش نیازمند مطالعاتی با استفاده از روش مطالعهازپژوهش بیش

ملی در ها و مشکالت هویتها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصتا به شناسایی و تحلیل ویژگی

  یران اقدام نمایند.طول چهار دهه اخیر جامعه ا

  

  پذیريشناختی: دشواري مقایسهنقد روش

هاي زمانی نگر در دورهنگر و مسئلهمقاله بحران 32دهد ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

گفتمان، روش تحلیلی، فراتحلیل کیفی، تحلیل-هاي تحقیق متفاوت(چون توصیفیمختلف از روش

ملی در ها و مشکالت هویتروش اسنادي) براي بررسی چالشثانویه، ترکیبی، بنیاد، تحلیلداده

و » هاي زمانی مختلفدوره«استفاده نمودهاند. لذا ترکیب دو ویژگی  57جامعه ایران بعد از انقالب 

پذیري نتایج و نگر موجب شده است تا مقایسهنگر و مسئلهدر مطالعات بحران» تنوع روش تحقیق«

ملی ها و مشکالت هویتها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصره ویژگیهاي این مطالعات دربایافته

ها و مشکالت سخت و دشوار باشد. در حالی که، چون چالش 57در جامعه ایران بعد از انقالب 

خصوصیت تراکمی و افزایشی دارند و تا حدودي  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب هویت

هاي پذیري نتایج و یافتههاي تحقیق وابسته هستند لذا مقایسهشها به روشناسایی و تحلیل آن

- شده در خصوص موضوع پژوهش بیش از پیش نیازمند مطالعاتی با استفاده از روش مطالعهکسب

ها، و عوامل موثر بر ها، شاخصفرآیند است تا به شناسایی و تحلیل ویژگیموردي و تکنیک ردیابی

  در طول چهار دهه اخیر جامعه ایران اقدام نمایند. ملی ها و مشکالت هویتچالش

  

  هاي نوین ها و تکنیکشناختی: غفلت از روشنقد روش

نگر براي دستیابی به نگر و مسئلهمقاله بحران 32دهد ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

ران بعد از جامعه ای«ملی واحد تحلیل یگانه یعنی ها و مشکالت هویتعلی درباره چالشاستنباط

شناختی فرآیند و سازوکارها و الزامات روشهاي نوین چون ردیابیها و تکنیکاز روش» 57انقالب 
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گیري و گسترش روش و اند. در حالی که، با شکلموردي کمتر استفاده کردهها در تحقیقات تکآن

دقت و استحکام  تواند باموردي میعلی در تحقیقات تکفرآیند، استنباطتکنیک نوین ردیابی

) انجام پذیرد. Yو  Xهاي علی میان موردي(یعنی ردیابی مکانیسمبیشتري و به صورت درون

ها، و ها، شاخصموردي درباره ویژگیعلی قوي، مستحکم و درونبنابراین، براي دستیابی به استنباط

توان از روش می 57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب ها و مشکالت هویتعوامل موثر بر چالش

  شناختی آن استفاده کرد.فرآیند و سازوکارها و الزامات روشردیابی

  

  نقد تحلیلی: تصویرسازي غیرفرآیندي و ساکن

مقاله  21و در » بحران«نگر، مفهوم مقاله بحران 11دهد در ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

ملی در جامعه ایران بعد از و مشکالت هویتها بندي چالشبراي صورت» مسئله«نگر، مفهوم مسئله

هاي زمانی نگر در دورهنگر و مسئلهاستفاده شده است. لذا به دلیل آنکه مطالعات بحران 57انقالب 

ها، اند کاربرد مفهوم بحران و مسئله، خصوصیت تراکمی و افزایشی ویژگیمختلف صورت پذیرفته

را کمتر  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب ت هویتها و مشکالها و عوامل موثر بر چالششاخص

موردي واحد تحلیل به صورت یک کل در سیر سازد. در حالی که، در تحقیقات تکآشکار می

شناسی تاریخی و گیرد. لذا اتخاذ دیدگاه جامعهتاریخی و تحولی مورد بررسی و واکاوي قرار می

بندي مفهومی گردد نه تنها صورتفرآیند موجب میابیموردي و تکنیک ردیاستفاده از روش مطالعه

  شدن یا ملی در قالب مفاهیمی نوینی چون بحرانیها و مشکالت هویتجدیدي از چالش

ها، ها حفظ شود بلکه ویژگیملی ایجاد و خصوصیت تراکمی و افزایشی آنشدن هویتمندمسئله

لی در سیر تاریخی و تحولی چهار دهه اخیر مها و مشکالت هویتها و عوامل موثر بر چالششاخص

  مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرند.» 57جامعه ایران بعد از انقالب «

  

  نقد تحلیلی: تاکید مفرط بر عوامل سیاسی و فرهنگی

ها و عامل موثر بر چالش 13نگر، مقاله بحران 11دهد در ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

 4عامل در حوزه سیاسی،  6معه ایران شناسایی شده است که از این میان ملی در جامشکالت هویت

عامل در حوزه اقتصادي قرار دارند. لذا تاکید  2عامل در حوزه اجتماعی و  1عامل در حوزه فرهنگی، 

نگر هاي تحلیلی رویکرد بحرانبر علل و عوامل سیاسی و علل و عوامل فرهنگی از جمله ویژگی

ملی جامعه ایران ها و مشکالت هویتعامل موثر بر چالش 20نگر، اله مسئلهمق 21هستند.  در 

عامل در  2عامل در حوزه فرهنگی،  7عامل در حوزه سیاسی،  9شناسایی شده است که از این میان 

عامل در حوزه اقتصادي قرار دارند. لذا تاکید بر علل و عوامل سیاسی و علل و  2حوزه اجتماعی و 



 1400تابستان ، 2 شماره، و دوم مشناسی ایران، دوره بیست همجله جامع

148 

نگر هستند. در حالی که، در تحقیقات هاي تحلیلی رویکرد مسئلهاز جمله ویژگی عوامل فرهنگی

گیرد. موردي واحد تحلیل به صورت یک کل و در همه ابعاد آن مورد بررسی و تحلیل قرار میتک

ملی علل و عوامل موثر ها و مشکالت هویتبنابراین اگر براي دستیابی به استنباط علی درباره چالش

جامعه ایران بعد «ملی در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ها و مشکالت هویتبر چالش

فرآیند مورد شناسایی و تحلیل قرار موردي و تکنیک ردیابیبا استفاده از روش مطالعه» 57از انقالب 

  گیرند استنباط یا تبیین علی از کفایت و جامعیت بیشتري برخودار خواهد بود.

  

  دهنده هاي علی پیوند: غیبت مکانیسمنقد تحلیلی

نگر، آشنایی مقاله مسئله 21نگر و مقاله بحران 11دهد در ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

هاي نوین ها و تکنیکهاي روشها و مزیتنگر از ظرفیتنگر و رویکرد مسئلهاندك رویکرد بحران

علی در ها جهت دستیابی به استنباطاختی آنشنفرآیند و سازوکارها و الزامات روشچون ردیابی

نگر دستیابی به نگر و رویکرد مسئلهموردي موجب شده است در رویکرد بحرانتحقیقات تک

موردي کمتر مورد توجه قرار گیرد و از موردي در تحقیقات تکعلی قوي، مستحکم و دروناستنباط

شناختی آن جهت سازوکارها و الزامات روشفرآیند و هاي روش و تکنیک ردیابیها و مزیتظرفیت

» ها و مشکالتچالش«به » علل و عوامل«هاي علی پیونددهنده تعریف، تحلیل و آزمون مکانیسم

  علی قوي، مستحکم و ملی کمتر استفاده شود. در حالی که، براي دستیابی به استنباطهویت

توان از می 57ایران بعد از انقالب  ملی در جامعهها و مشکالت هویتموردي درباره چالشدرون

شناختی آن جهت شناسایی و کشف علل و عوامل فرآیند و سازوکارها و الزامات روشتکنیک ردیابی

هاي علی ایجادکننده آن ملی و تعریف، تحلیل و آزمون مکانیسمها و مشکالت هویتموثر بر چالش

  استفاده نمود. 

  

  گیريبحث و نتیجه

ها و فرهنگهاي ایرانی، اسالمی، و غربی و به ویژه وجود خردهچیده فرهنگحضور و تالقی پی

گردد تا بررسی و اجتماعی موجب میهايجهان کنشگران و گروهقومی متعدد در زیستهايهویت

هاي ها و مشکالت آن در طول زمان یکی از مهمترین ضرورتملی و چالشتحلیل وضعیت هویت

ملی ایرانی هویت-ایران باشد. این مهم، به ویژه به دلیل تعریف اسالمیعلمی و پژوهشی در جامعه 

اسالمی یابد. زیرا تقویت و بالندگی فرهنگپیش افزایش میازبیش 57در جامعه ایران بعد از انقالب 

هاي قومی متعدد و ها و هویتفرهنگایرانی در جامعه چندفرهنگی ایران با وجود خردهو فرهنگ

الملل نیازمند مدیریت اي نظام بینفرهنگی و همچنین فشارهاي رسانهشدنن جهانیامواج سهمگی
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  اجتماعی دقیق و عالمانه است. لذا ارزیابی انتقادي مطالعات -گذاري فرهنگیعلمی و سیاست

هاي عملی و پژوهشی تاثیرگذار بر مدیریت مطلوب و ها و کاستیملی با هدف بررسی خالءهویت

ملی در ایرانی هویت- اجتماعی مناسب جهت تقویت تعریف اسالمی- فرهنگی يگذاري هاسیاست

  طلبد. جامعه ایران توجه و تاکید بیشتري را می

از جمله موضوعات پژوهشی  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب ها و مشکالت هویتچالش

-مند مقاالت علمیظاماند. مرور ناست که محققان و پژوهشگران ایرانی به بررسی آن پرداخته

بیانگر آن است که  1398تا  1373ملی در بازه زمانی پژوهشی مبتنی بر روش کیفی حوزه هویت

فرآیند و هاي نوین چون ردیابیها و تکنیکبا روش آشنایی اندك محققان و پژوهشگران ایرانی

  حقیقات علی در تها جهت دستیابی به استنباطشناختی آنسازوکارها و الزامات روش

شناختی و تحلیلی مقاالت هاي روشها و کاستییکی از مهمترین دالیل خالء )،N=1موردي(تک

- مند مقاالت علمیباشد. به عبارت دیگر، مرور نظامپژوهشی مبتنی بر روش کیفی می-علمی

دهد آشنایی نشان می 1398تا  1373ملی در بازه زمانی پژوهشی مبتنی بر روش کیفی حوزه هویت

  سازوکارها و الزامات فرآیند و اندك محققان و پژوهشگران ایرانی با روش و تکنیک ردیابی

ها و چالشها، و عوامل موثر بر ها، شاخصجهت شناسایی و تحلیل ویژگیشناختی آن روش

رغم نتایج و شده علیملی در جامعه ایران موجب شده است تا مقاالت انتخابمشکالت هویت

شناختی و اي در حوزه روشهاي عدیدهها و کاستیبل مالحظه و قابل کاربرد با خالءدستاوردهاي قا

  حوزه تحلیلی مواجه باشند.

تنوع روش «و » هاي زمانی مختلفدوره«شناختی، الف) ترکیب دو ویژگی در حوزه روش

دو پژوهشی مبتنی بر روش کیفی با -موجب شده است نتایج و دستاوردهاي مقاالت علمی» تحقیق

ها و پذیري مواجه باشند و ب) غفلت از روشگرایانه و دشواري مقایسهخصوصیت تصویرسازي تقلیل

- موردي در مقاالت علمیعلی قوي، مستحکم و درونهاي نوین موجب شده است استنباطتکنیک

که ها بیانگر آن است پژوهشی مبتنی بر روش کیفی کمتر مورد توجه و تاکید قرار گیرد. لذا بررسی

هاي متنوع نه تنها تحلیل ملی از سویی، با واکاوي مقطعی، گسسته و مبتنی بر روشمطالعات هویت

ها و ها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصاي درباره ویژگیمقایسهطولی بلکه دستیابی به استنباط

آشنایی اندك با اند و از سوي دیگر، به دلیل ملی در جا معه ایران را مخدوش ساختهمشکالت هویت

علی قوي، موردي دستیابی به استنباطهاي نوین قابل کاربرد در تحقیقات تکها و تکنیکروش

ملی ها و مشکالت هویتها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصموردي درباره ویژگیمستحکم و درون

  اند.قرار دادهرا مورد غفلت » 57جامعه ایران بعد از انقالب «در واحد تحلیل یگانه یعنی 

ملی در ها و مشکالت هویتبندي غیرفرآیندي و ساکن چالشدر حوزه تحلیلی، الف) صورت

 جامعه ایران در قالب مفاهیمی چون بحران و مسئله موجب گردیده است نتایج و دستاوردهاي
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ها، حرکت و متوقف از ویژگیپژوهشی مبتنی بر روش کیفی تا حدودي تصویري بی-مقاالت علمی

ها بیانگر آن است ملی ارائه دهند. لذا بررسیها و مشکالت هویتها و عوامل موثر بر چالششاخص

ها، ملی با اتخاذ رویکرد ایستا و راکد خصوصیت تراکمی و افزایشی ویژگیکه مطالعات هویت

د ملی در جامعه ایران را مورد توجه و تاکیها و مشکالت هویتها و عوامل موثر بر چالششاخص

  اند. کافی قرار نداده

ملی ها و مشکالت هویتب) استفاده نامتوازن از الگوهاي تبیینی مختلف در تحلیل چالش

ملی در ها و مشکالت هویتموجب گردیده است شناسایی و بررسی علل و عوامل موثر بر چالش

ر باشند. پژوهشی مبتنی بر روش کیفی به حوزه سیاسی و فرهنگی محدود و محصو-مقاالت علمی

ملی به دلیل تاکید مفرط بر علل و عوامل سیاسی و ها بیانگر آن است که مطالعات هویتلذا بررسی

ها و فرهنگی نه تنها در شناسایی و تحلیل علل و عوامل اجتماعی و اقتصادي موثر بر چالش

در » کفایت و جامعیت تحلیل«اي مواجه میباشند بلکه هاي جديملی با کاستیمشکالت هویت

فرآیند این مطالعات مورد خدشه قرار گرفته و سهم علل و عوامل اجتماعی و اقتصادي موثر بر 

  ملی در جامعه ایران کاهش پیدا کرده است.ها و مشکالت هویتچالش

فرآیند هاي نوین چون ردیابیها و تکنیکهاي روشها و مزیتج) آشنایی اندك از ظرفیت

-ملی در غیبتها و مشکالت هویتعلل و عوامل موثر بر چالش موجب شده است بررسی و تحلیل

ی هاي علّتعریف، تحلیل و آزمون مکانیسم- فرآیند یعنیمهمترین ظرفیت و مزیت روش ردیابی

موردي ی قوي، مستحکم و درونعلّ ها صورت پذیرد و دستیابی به استنباطپیونددهنده میان آن

ها بیانگر آن ورد توجه و تاکید جدي قرار نگیرد. لذا بررسیملی مها و مشکالت هویتدرباره چالش

  هاي روش و تکنیک ها و مزیتملی به دلیل آشنایی اندك از ظرفیتاست که مطالعات هویت

علل و «هاي علی پیونددهنده فرآیند و در نتیجه غفلت از تعریف، تحلیل و آزمون مکانیسمردیابی

  ی قوي، مستحکم و علّ ملی، دستیابی به استنباطتهوی» ها و مشکالتچالش«به » عوامل

ملی را به عنوان یک هدف تحلیلی مهم ردیابی و ها و مشکالت هویتموردي درباره چالشدرون

  اند. جستجو نکرده

شناختی و تحلیلی در مطالعات پیشین هاي روشها و کاستیبر این اساس، با توجه به خالء

اي تحقیق حاضر، پیشنهادهاي پژوهشی زیر جهت انتخاب موضوعات ملی و نتایج و دستاوردههویت

پژوهشی و متعاقب آن دستیابی به اطالعات، نتایج و دستاوردهاي الزم براي مدیریت مطلوب و 

ملی در جامعه ایران ایرانی هویت-اجتماعی جهت تقویت تعریف اسالمی-سیاستگذاري هاي فرهنگی

  گردد: ارائه می

گرایانه ملی، تصویرسازي تقلیلشناختی مطالعات هویتهاي روشکاستیها و یکی از خالء )1

موردي و تکنیک  باشد لذا طراحی و انجام مطالعات علمی با استفاده از روش مطالعهمی
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ها و ها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصفرآیند جهت تحلیل جامع ویژگیردیابی

 عه ایران الزم و ضروري است.ملی در طول چهار دهه اخیر جاممشکالت هویت

  پذیري ملی، دشواري مقایسهشناختی مطالعات هویتهاي روشها و کاستییکی از خالء )2

موردي و تکنیک باشد لذا طراحی و انجام مطالعات علمی با استفاده از روش مطالعهمی

عوامل  ها، وها، شاخصاي درباره ویژگیمقایسهفرآیند جهت دستیابی به استنباطردیابی

ملی در طول چهار دهه اخیر جامعه ایران الزم و ها و مشکالت هویتموثر بر چالش

  ضروري است.

  ها و ملی، غفلت از روششناختی مطالعات هویتهاي روشها و کاستییکی از خالء )3

باشد لذا طراحی و موردي میعلی در تحقیقات تکهاي نوین دستیابی به استنباطتکنیک

فرآیند جهت موردي و تکنیک ردیابیت علمی با استفاده از روش مطالعهانجام مطالعا

ها، و ها، شاخصموردي درباره ویژگیعلی قوي، مستحکم و دروندستیابی به استنباط

 ملی الزم و ضروري است. ها و مشکالت هویتعوامل موثر بر چالش

سازي غیرفرآیندي و ساکن ملی، تصویرهاي تحلیلی مطالعات هویتها و کاستییکی از خالء )4

شناسی تاریخی و باشد لذا طراحی و انجام مطالعات علمی با اتخاذ دیدگاه جامعهمی

فرآیند جهت حفظ خصوصیت تراکمی و موردي و تکنیک ردیابیاستفاده از روش مطالعه

شدن یا ملی در قالب مفاهیم نوینی چون بحرانیها و مشکالت هویتافزایشی چالش

ها و عوامل ها، شاخصملی و در نتیجه شناسایی و تحلیل ویژگیشدن هویتمندمسئله

  ها در سیر تاریخی و تحولی چهار دهه اخیر الزم و ضروري است.موثر بر آن

ملی، تاکید مفرط بر عوامل سیاسی و هاي تحلیلی مطالعات هویتها و کاستییکی از خالء )5

موردي و لمی با استفاده از روش مطالعهباشد لذا طراحی و انجام مطالعات عفرهنگی می

فرآیند جهت دستیابی به کفایت و جامعیت بیشتر استنباط علی درباره علل تکنیک ردیابی

(علل و عوامل)  هاملی و شناسایی و تحلیل آنها و مشکالت هویتو عوامل موثر بر چالش

ایران الزم و ضروري  در همه ابعاد در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي جامعه

  است. 

هاي علی ملی، غیبت مکانیسمهاي تحلیلی مطالعات هویتها و کاستییکی از خالء )6

موردي باشد لذا طراحی و انجام مطالعات علمی با استفاده از روش مطالعهپیونددهنده می

لل ع«هاي علی پیونددهنده فرآیند جهت تعریف، تحلیل و آزمون مکانیسمو تکنیک ردیابی

علی قوي، ملی و در نتیجه دستیابی به استنباطهویت» ها و مشکالتچالش«به » و عوامل

ملی در جامعه ایران الزم و ها و مشکالت هویتموردي درباره چالشمستحکم و درون

  ضروري است.
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Process Tracing Technique and the Studies on National Identity in 

Iran: A Systematic Review of Qualitative Research Papers 

 
M.A. Mombeini1, A. Rabbani 2, V. Qhasemi3, A. R. Zahiri4 

 
Abstract  
Using the process tracing technique, this paper attempted to examine the 
characteristics of qualitative research papers about national identity in 
Iran after the Islamic Revolution. The findings revealed that Iranian 
researchers were not fully cognizant of the process tracing technique in 
order to recognize the characteristics, causes, and influential factors of 
national identity in post-Revolution Iran. The findings also demonstrated 
that although the selected papers had considerable and practicable results, 
they had some methodological problems including reducational image, 
the difficulty of comparability negligence of new techniques, emphasis on 
political and cultural factors, and the absence of casual linking 
mechanisms. 
 
Keywords: process tracing, post-Revolution Iran, Qualitative methods, 
systematic review, national identity. 
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The Determinants of the intended age of marriage Amongst Isfahani 
Youths  

 
A.Bakhtiari1 , H. B. Razeghi Nasrabad2, M. Alimondegari3, A. Askari 

Nadoshan4 
 

Abstract: 
Due to the structural and attitudinal changes in Iran, marriage age has 
been documented in various research studies, but so far, the determinants 
of the intended age of marriage have not been studied. This study aimed 
to investigate the determinants of the intended age of marriage of 
unmarried youths in Isfahan. The sample includes 400 young people aged 
18-35 years who were collected using a sampling method. To gather the 
data, we interviewed the subjects in 2021. Analysis of variance, Pearson 
correlation coefficient, and multiple regression were used to test the 
hypotheses. The results showed that the average intended age of marriage 
for boys and girls are 28.2 and 26.6 years respectively. However, the 
optimal age of marriage for men and women is lower than the intended 
age of marriage. The gap indicates that marriage is affected by many 
factors. According to the findings, the variables of religious commitment, 
work experience, and guidance of friends have a significant relationship 
with the intended age of marriage of girls. Also, the intended age of 
marriage of boys has a significant relationship with the variables of 
education, religious commitment, and socio-economic status. In general, 
according to this study, in addition to economic factors, values and 
attitudinal change are also important at the intended age of marriage, and 
due to the high age of intended marriage, facilitating youth marriage and 
encouraging them to marry at the appropriate age is very important. 

 
Key Words: Youths, Marriage age, Intention, Isfahan, Population 
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A Study of Parents' Support for Adult Children and the Factors 

Affecting it in Tehran 
 

F. Modiri1, M. Koosheshi2 

 
Abstract 
In recent years, demographic changes have led to increasing the duration 
of child-parenting and a complication of vertical links between 
generations. The purpose of this article was to investigate the level of 
parental support for adult children in different dimensions and the factors 
affecting it. The statistical population of the survey was people aged 18 
years and older in Tehran who had at least one living parent and were not 
co-residence. A thousand samples from 30 districts of Tehran were 
selected by multi-stage cluster sampling, and the findings showed that 
parents' support for adult children is at a high level and is not the same in 
different dimensions. Advice, interest in personal life, and emotional 
support are reported at a high level and instrumental support and financial 
support are at a much lower level. Mothers' support in all dimensions 
except financial support has been significantly higher than fathers. 
Parental support is affected by parental age, parental marital conflict, 
parent-adult conflict, adult child support for parents, and the number of 
children. In addition, the findings confirmed the theories of 
intergenerational solidarity, altruism, and contingency. 
 
Keywords: Parental Support, Instrumental Support, Emotional Support, 
Financial Support, Adult Children.  
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Explanation of Conspicuous and Non-Conspicuous Consumption 

Zanjani Citizens, Based on Separateness and Embeddedness 
Approaches in Institutionalism Economics 

 
F. Bayat1 and S.H. Hosseini  2  

 
Abstract  
This study aimed to investigate conspicuous and non-conspicuous 
consumption, which has been done by a mixed and sequential method in 
2020. The statistical population is citizens with higher education aged 20 
to 65 in Zanjan city. Samples were selected in two steps: with multi-stage 
cluster method (n=502) and by purposive and theoretical saturation 
(n=20). Techniques of data collection include closed and open 
questionnaires and structured and semi-structured interviews. Validity and 
reliability of the questionnaires were assessed. Quantitative data were 
analyzed using SPSSV20 and qualitative data were analyzed based on 
grounded theory. The statistical analysis showed that consumption status 
doesn't depend on socio-economic status. In addition, we extracted 16 
main themes and 39 sub-themes. The qualitative analysis showed two 
opposing patterns of consumption: conspicuous consumption and non-
conspicuous consumption. 
 
Keywords: conspicuous and non-conspicuous consumption, 
embeddedness, reverse embeddedness, separateness. 
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Sociological study of Iranian Feminism: A case study of  

Qorrat al-Ain 
 

Kh. Abbasee1 
 
Abstract 
The main assumption of this research is that there is a relationship 
between the components and goals of Qorrat Al-Ain in the framework of 
the Babieh movement and Western feminism. Qorrat Al -Ain's actions 
aimed at creating equal opportunities for men and women, realizing 
women's rights, and seeking to eliminate structural discrimination against 
them. The question is, "Were there any early elements of the Western 
feminist movement in her movement?" And if this movement is aligned 
with its foreign counterparts, what common elements can be seen in the 
attitude of the Iranian protesting women to the Western feminist 
movement? With the use of the qualitative paradigm and documentary 
method, we focused on Babieh movement as hypertext in the Qajar era. 
Our theoretical framework is based on a review of relevant and selective 
theories of the macro-feminist approach and Foucault's genealogy of the 
Plebian experience. The results show that the answer to both research 
questions is yes. The researcher emphasizes the approach that there is no 
presumption of a direct connection between the selected sample and 
Western feminism and the conspiracy theory approach. Also, for this 
researcher, this movement is like a natural phenomenon caused by the 
historical and social conditions of Iranian society. 
  
Keywords: Babieh, Feminism, Iranian feminism, Qajar, Qorrat al-Ain, 
the experience of Plebian 
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Foucault and Lacan; Sociological Implications on the Perception of 

Disease 
 

F. Javaheri1, H. Serajzadeh2, S. Mombeiny3 

 
Abstract   
The present study is a kind of poststructuralist study of disease and its 
perception mechanisms that tries to formulate a form of theoretical and 
conceptual medical sociology. Here, with the help of some theoretical 
capacities of Foucault and Lacan, we tried to provide conceptual 
implications on the perception of disease and the processes of its 
formation. Foucault's theory of hermeneutics of the self, and the Lacanian 
concept of the symbolic, give different implications for the perception of 
disease and how it is formed; implications that despite the distinctions, 
are based on similar fundamental propositions. According to the 
ontological aspects of both thinkers, the body is a field of writing that is 
coded and encoded by symbolic signifiers. Therefore, the perception of 
disease is an analytical cognition resulting from the re-reading of the 
pathological symptoms on the body text. Reading is formed by 
intersecting body text with medical discourse and specialized knowledge 
as the overlay text. A final point is the recognition of the mechanism 
of intertextuality in the perception of disease, according to which the body 
text is interpreted as a priori and inclusive text by encountering medical 
discourse. 
 
Keywords: Lacan, Foucault, Hermeneutics of the Self, The Symbolic, 
Perception of Disease, Intertextuality. 
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