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 2اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ايران
 

 مه قاراخانیمعصو اهلل ميرزايی، سيد آيت
 (23/32/31، تاريخ پذيرش 32/23/32)تاريخ دريافت 

 
علم و اخالق دو خمیرمایة قدرت و »

و آن که این دو را دارد در حقیقت  اند سرافرازی
 (4: 3131)صدیقی، « همه چیز را داراست.

 
تواند  میزان اندك، می های اخالقی در پژوهش اجتماعی، هر چند به ناراستی: چكيده

جویانه آن را  های دانش اجتماعی را سست و نقش کاوشگرانه،  نقادانه و حقیقت پایه
های اخالقی احتمالی و شناخت فضای هنجاری  تضعیف کند. برای بررسی ناراستی

گردآوری و تحلیل  روش اسنادی  به پژوهش علوم اجتماعی در ایران، این پژوهش به
های پژوهش  پردازد. یافته ه میمحتوای اظهارات منتشر شده  پژوهشگران این حوز

دهد هنجارشکنی در زمینه اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران دو بعد  نشان می
اخالق پژوهش در سطوح  پایبندی  بهفردی و  ساختاری دارد. در بعد فردی، انحراف از 

)در ارتباط با صورتبندی و محتوای پژوهش، سازمان پژوهشی و   1ای و حرفه 2شخصی
ای دریافت و اجرای پژوهش( قابل توجه  از قواعد و هنجارهای علمی و حرفهتخطی 

سازمانی و ای  تعهدات اخالقی و حرفهقواعد و است. در بعد ساختاری،  سوءاستفاده از 
در ارتباط با پژوهشگر و پژوهش )انتخاب موضوع، نحوه دریافت، فرایند داوری، نهادی  

هش(  قابل توجه است. بر پایة دستاورد مفهومی تصویب، گزارش، کاربرد و محتوای پژو
های اخالقی در فضای پژوهش علوم اجتماعی در ایران برایند   ناراستیاین پژوهش، 

تاثیر متقابل کنشگران )پژوهشگر( و ساخت نهادی )شامل قواعد و هنجارها و منابع( 

 

است که با « اخالق پژوهش در علوم اجتماعی»طرح پژوهشی زیر عنوان های و نتایج  . این مقاله برگرفته از یافته3

 حمایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شد. 

 )عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )نویسنده مسئولayatmir@yahoo.com            

 ،عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی                 qarakhanim@gmail.com 
2. Personal 

3. Professional 

mailto:ayatmir@yahoo.com
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از یک های اخالق پژوهش  نتیجه این که ناراستی .کننده هنجارشکنی است تسهیل
های  کند و متاثر از ویژگی  دوسویگی ساختاری در فضای علم در ایران تبعیت می

 ساختاری نهاد علم در ایران در مقطع زمانی مورد مطالعه است.  
: اخالق علمی، اخالق پژوهش، ناراستی، اجتماع علمی، نهاد علم، علوم مفاهيم کليدی

 اجتماعی 
 بيان مساله

ای از  عیارها و هنجارهای رفتاری دانشمندان و دربرگیرندة دامنة گستردهاخالق علم، شامل رعایت م
های انسانی، موجودات آزمایشگاهی، همکاری با دیگران، معیارهای  های کار با سوژه موضوعات نظیر شیوه

های فردی و سازمانی و  ها، تعهدات و مسوولیت نگارش و چاپ آثار علمی، داوری درباره همکاران و آثار آن
اخالقی و  های  رواج عمدی یا سهوی ناراستیدور از انتظار نیست که های علمی است.  نظایر آن در فعالیت

شدن بنیادهای اندیشه علمی و  میزان اندك، سست ای پژوهش، هر چند به عدم رعایت هنجارهای حرفه
دستاوردهای پژوهشگران و  تضعیف نقش کاوشگرانه و روشنگرانة علم، سلب اعتماد عمومی نسبت به

های علمی را در  در فرایند تولید علم و تشکیل اجتماع« 3آشفتگی»علمی و در نهایت استمرار اختالل و 
)میردال، « حقیقت عینی»تعویق افتادن یا مخدوش شدن جستجوی  پی دارد. پیامد چنین وضعیتی به

جتماعی سوای ابعاد علمی، در علوم ا« آشفتگی»عنوان هدف غایی علوم اجتماعی است. این  ( به9: 3131
دانش اجتماعی و اجتماع علمی آن در ایران تواند ماهیتی اخالقی داشته باشد.  سیاسی و روشنفکرانه می

 نیز از این آسیب و آشفتگی در امان نیست.
و قواعد  2از آغاز فرایند توسعه علوم اجتماعی نوین در ایران، دغدغه رعایت هنجارهای اخالقی

عنوان بخشی از  صورت پراکنده، در میان تعدادی از پژوهشگران علوم اجتماعی به د بهای، هر چن حرفه
؛ صدیقی، 3132توسلی،  مسائل مرتبط با علوم اجتماعی در ایران همواره مطرح بوده است. )بنگرید به

؛ 3112؛ عبدی، 3112؛ طالب، 3112؛ سرایی، 3112؛ کتبی، 3131؛ نراقی، 3131؛ تهرانیان، 3131
؛ 3111؛ محسنی، 3113؛ عبداللهی، 3113؛ سروش، 3114دانا،  ؛ رییس3114زاده؛  و لهساییمهدی 

؛ 3113؛ ارشاد و همکاران، 3113؛ چلبی، 3113؛ ساروخانی، 3111پور،  ؛ رفیع3113، 3112راد،  قانعی
در های علمی  ( همزمان با رشد شتابان، کمی، حبابی و تبلیغاتی فعالیت3119؛ خانیکی، 3119پیران، 

)برای خود جلب نموده است.  ، مساله اخالق علم توجه تعدادی از پژوهشگران را نیز به1های اخیر سال
؛ 3119، 3113؛ فراستخواه، 3111؛ کیانپورراد و حجازی، 3111؛ قراملکی، 3111طایفی،   نمونه بنگرید به

راد،  قانعی؛ 3119، ؛ ذاکرصالحی3111؛ قدردان قراملکی، 3111؛ ودادهیر و دیگران، 3113فرهود، 
 (. 3191، میرزایی، 3191، قاراخانی و میرزایی، 3193؛ مرجایی، 3193میرزایی و قاراخانی، ؛ 3191

اخالق پژوهش در علوم »طور عام و موضوع این مقاله یعنی  اهمیت مساله اخالق علم به نظر به
ها ضرورت دارد.  این  طور خاص، بدیهی است کشف و شناخت و بیان این هنجارشکنی به« اجتماعی

دولت و فقدان استقالل نسبی نهاد علم از  شدت وابستگی نهادهای علمی به موضوع در ایران، با توجه به
دولت همواره »نهاد سیاست و سایر نهادهای نظارتی، از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. در ایران 

 

 (3111میلز،  کار برد )بنگرید به شناسی آمریکایی زمان خود به . میلز این مفهوم را در نقد جامعه3

2. Ethical norms 

 ای داشته است. این سو رشد گسترده ویژه از نیمه دوم این دهه به و به 3111. این موضوع از دهه 1
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است، این امر مسایل خاص خود را  های پژوهشی بوده سفارش دهنده، مشتری و مصرف کننده یافته
تواند بگوید که  زده شود، می دهد تا نی چون کسی که پول می»تعبیری  ( به21: 3111)محسنی، « دارد.

تعلیم و تربیتی که توسط دولت و دیگر نهادهای رسمی »( و 39: 3111)رشر، « چه آهنگی نواخته شود
ای از زمان، اعتقادات  ممکن است بعضا، و در برهههای آن پرداخت گردد،  نظارت و رهبری شود و هزینه

)میردال، «. ها را ترویج کند طلبانه را تحت حمایت قرار دهد و آن بینانه و فرصت نادرست و مصلحت
( در چنین وضعیتی عالوه بر وظیفة تولید دانش اجتماعی اخالقمند و معتبر، برمالسازی 31: 3131

های اخالقی پژوهشگران اجتماع علمی علوم اجتماعی  ز مسئولیتشده نیز یکی ا  دانش اجتماعی تحریف
 و نقش روشنگرانه علوم اجتماعی خواهد بود. « جویی حقیقت»در صیانت از 

بررسی مسایل   ای است که به ای از اخالق حرفه شاخه»اخالق پژوهش، که موضوع این مقاله است 
های  جا که مطالعه و شناخت ناراستی ( از آن43: 3119)نیارکی، « پردازد. اخالقی در حرفة پژوهش می

شود،  شناسی دانش اجتماعی در ایران تلقی می های آسیب اخالقی در پژوهش علوم اجتماعی یکی از راه
های مرتبط  ها و سطوح )فردی یا ساختاری( هنجارشکنی دهد که گونه این پرسش پاسخ می  بهاین مقاله 

( این پژوهش 39: 3191تعبیر برگر، باید آن چه را هست ببیند ) شناس به جامعهبا پژوهش کدام است؟ 
تجربیات  بیند پس با تمرکز بر اند، می شناسان و اندیشورزان علوم اجتماعی ایران دیده نیز آن چه را جامعه

این پرسش  پاسخ به 3دهد. پرسش باال پاسخ می  مکتوب و گزارش شده پژوهشگران علوم اجتماعی به
نگر بخشی از فرهنگ رشته علوم اجتماعی و فضای هنجاری حاکم بر پژوهش در علوم تواند نمایا می

 اجتماعی ایران تلقی شود. 
 

 مبانی نظری پژوهش
اخالق سهیم هستند. اما موضوع اخالق، از نظر  اگر چه رویکردهای نظری متعددی در پرداختن به 

های بنیادین زندگی  اب مسایل و پرسشفلسفی بیشتر کاویده شده است. فلسفه اخالق، اندیشه را در ب
های اصلی فلسفه  ( شاخه3113کند. )گنسلر،  تر می بخشد و فرایندهای تفکر را دقیق بهبود و تعمیق می

پردازد، نظریه  بررسی مسایل خاص )مانند مقبولیت سقط جنین( می اخالق، یعنی اخالق عملی که به
سرشت  مسایل اخالقی است و فرااخالق که به گویی به پاسخای عام از اخالق برای  اخالقی که در پی نظریه

شان بر مسایل  رغم تاکیدات انتزاعی و ماهوی ( به3111ناتن،  و شان تفکر اخالقی توجه دارد )مک
اخالقی، از تعیین نسبت اخالق با زمینه اجتماعی آن و تاثیر عوامل گوناگون بر پیدایش مسایل اخالقی و 

ای و تجویزی هستند و مسئولیت  ها عمدتا توصیه مانند. از سویی این دست نظریه ها باز می بندی آن سطح
بودن رویکردهای  شناسانی مانند دورکهیم با نقد تجریدی  کنند. جامعه اخالقی را صرفا متوجه فرد می

ر صادرکردن دستورهای اخالقی، جدا از زمینه عمل قواعد اخالقی د»اخالق، بر این باورند که  فلسفی به
 (11و  93: 3131)گیدنز، « الزامات اخالقی منشا اجتماعی دارند.»یعنی « فایده است جوامع خاص بی

 

الی متون و موضوعات متنوع منتشر شده است و موارد  صورت پراکنده و البه توضیح است، بیشتر این تجربیات به الزم به. 3

اعی پرداخته باشد. با این حال، همین فضای هنجاری و اخالقی دانش اجتم طور خاص  به توان مشاهده نمود که به اندکی را می

 های تولید دانش اجتماعی در ایران نیز دارد، مغتنم است.  تجربیات پراکنده، که در ماهیت خود نشان از آسیب
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های اجتماعی و از جمله مسایل  شناسی تحلیل و تبیین پدیده ویژه جامعه در علم اجتماعی و به
د مداقه قرار شان، اغلب با دو رویکرد خرد و کالن مور اخالقی در پیوند با زمینه و خاستگاه اجتماعی

ها در  ها و باورهای آن ها، ارزش ها، انگیزه گرفته است. رویکرد نخست بر کنشگران، اهداف و نیت
ها بر  جهان اجتماعی، و رویکرد دوم بر ساختارهای سازمانی، نهادی و اجتماعی و تاثیر آن دادن به شکل

شناسان متقدم نیز  یان جامعهکنشگران تمرکز دارد. اگر چه ایده و چالش تحلیل ترکیبی حتی در م
شناسی یا  شناختی در جامعه مطرح و قابل شناسایی است. با این حال مهمترین چالش یا مساله روش

عامل یا ساختار فروکاسته شود یا  نظریه اجتماعی این بوده است که اغلب ممکن است سطح تحلیل به
؛ وبر، 3113؛ دورکهیم، 3119مارکس،  بهسمت ساختار یا کنشگر گرایش یابد )بنگرید  چولگی تحلیل به

شناسی  (. هر چند شاید این دوگانگی میان کنش و ساختار در مباحث جامعه3112؛ زیمل، 3113
ای از  دسته« در پرانتز قرار دادن»تعبیر لوپز و اسکات، حداکثر انعکاس یک نوع تقسیم کار باشد یعنی  به

 (. 33: 3113ظور تمرکز بر سایر موضوعات )من شناسانه، به موضوعات بنا بر مالحظات روش
پردازان کالسیک رابطه تعاملی و تاثیرگذاری متقابل میان فرد و جامعه یا  اگر چه در میان نظریه
همه اعمال انسانی را باید در  شود اما گذر از این رابطه تعاملی و تسری آن به کنشگر و ساختار دیده می

و  3بندی نظری گیدنز زیر عنوان ساختارسازی ویژه صورت صر و بهشناسان معا های تئوریک جامعه کوشش
رغم نقدهایی که بر آن وارد است  مشاهده کرد، که به 2«دوسویگی ساختاری»مفهوم محوری نظریه وی 

( بر سنتز تاثیر متقابل ساختار و عاملیت استوار است. برای گیدنز 3913ترنر،  )برای نمونه بنگرید به
عاملیت انسانی دو مفهوم یا دو سازه مجزا نیستند بلکه دو شیوه تحلیل کنش  ساختار اجتماعی و

اعمال  اجتماعی هستند. در نظریه گیدنز، مفهوم ساختار بدین معنا است که قواعد و منابع هستند که به
در  1صورت برگشتی نویسد: قواعد و منابع، به دهند. گیدنز در خصوص ساختار می اجتماعی ساخت می

عنوان اساسی ارگانیک از  نقش خاطره، به مثابه ید نظام اجتماعی نقش دارند. ساختار، صرفا بهبازتول
(. این برداشت فنی و نه کلی از ساختار، 111: 3914، در کنش حضور دارد )4ورزی پذیری/ دانش آگاهی

آورند و  وجود می در نظر گیدنز هیچ واقعیتی ندارد، مگر بقایای درون حافظه عامالن: عامالن ساخت را به
طور مداوم از  ( یعنی ساخت اجتماعی به22-21: 3111آورد )گیدنز،  ساخت امکان عاملیت را پدید می

( گیدنز ترجیح 313: 2111شود. )جونز و کارستن،  طریق جریان کنش اجتماعی روزمره خلق می
های ساختاری،  ژگیهای ساختاری استفاده کند. وی جای مفهوم ساختار، از مفهوم ویژگی دهد به می

های  ساختارها را بر مبنای نحوه توزیع قواعد )امور تنظیم کننده نظم بخش( و منابع )همه ویژگی
کنند، اما  اندازند( ایجاد می کار می هایی که مدام در جریان کنش با دیگران به ها، دارایی شخصیتی، توانایی

برداری کنند  ها بهره ن سیاسی و اجتماعی از آناین قواعد و منابع هنگامی معنا خواهند داشت که عامال
خدمت کنشگران درآیند. در اینجا  های ساختاری آن به ( و ساختار و ویژگی14-11: 3111)گیدنز، 

کند و  های شخصیتی با امور تنظیم کننده و نظام بخش تالقی می ها و دارایی ها، قابلیت تنوعی از ویژگی
 آورند.    وجود می بهدر فضای کنش ای را  واسته و ناخواستهترکیبات کنشی متنوع و پیامدهای خ

 

1. Structuration 

2. Duality of structure 

3. Recursively 

4. Knowledgeability 
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یمن  ای نسبی است. برخی کنشگران به ارادی و خصیصه 3در اندیشه گیدنز عاملیت انسانی
هستند. همه « عامل»جایگاهشان در نظام اجتماعی، مهارتشان، استعدادهایشان، و غیره بیشتر از بقیه 

آیند. اما  حساب می دهند عامل به کننده هستند و واکنش نشان میافراد تا جایی که موجوداتی تفسیر
اجرا گذاشته شود، یعنی بیشتر یا کمتر مستقیم باشد و  های مختلف به شیوه تواند به ها می عاملیت آن

( گیدنز قصد و نیت عامل را از عمل وی و توانایی وی 324: 3114بیشتر یا کمتر تاثیرگذار باشد. )فی، 
معنای نیات و مقاصدی نیست که افراد برای انجام  کند. از نظر وی، عاملیت به کیک میبرای عمل تف

: 3111ها برای انجام دادن این اعمال است. )گیدنز،  معنای توانایی آن اعمال دارند، بلکه در درجه اول به
آفرینی است. ( و تحول 34: 3914)گیدنز، « ظرفیت و قابلیت ایجاد تمایز»معنای  ( یعنی عاملیت به313

( قدرت نیز مستلزم استخدام و 313: 3111همین دلیل عاملیت حاکی از قدرت است. )گیدنز،  به
بخش( شامل  منابع )با تاکید برمنابع معنادهی و مشروعیت»برداری از منابع توسط عامالن است.  بهره

کار گرفته شده و  به 2های ساختی نظام اجتماعی که توسط کنشگران مطلع و در چرخه تعامل دارایی
منابع ضرورت عاملیت است. عاملیت  اطالع از قواعد و دسترسی به( 33: 3914)گیدنز،  شوند. بازتولید می

هایی مانند ارادی بودن، نسبی بودن، توانایی عمل و ایجاد تحول است و ارتقای  در مجموع واجد ویژگی
عاملیت »گیرد. در واقع  کنشگر صورت می سطح عاملیت در پیوند با قدرت نسبی و تاثیرگذار کنشگر به

توانست در هر مرحله،  این معنا که فرد می ها است. به شود که فرد مسبب آن رویدادهایی مربوط می به
ای دیگر عمل کند. با وجود این، هر آن چه رخ داده باشد، در صورت عدم مداخله فرد ممکن نبود  گونه به

اعمال مردم شکل  تر اگر چه ساختارهای اجتماعی به دقیق تعبیری ( به313)همان: « که رخ دهد.
( . یعنی 4: 3992دهند )سویل،  ساختارها شکل می خود به نوبه دهند، اما همین اعمال مردم به می

وسیله کنش  سازند، و هم خود به اند یا کنش را ممکن می ساختارهای اجتماعی، هم وسیله کنش
ای  ( آن را پدیده3914، 3913( . خصلتی که گیدنز )393: 3192شوند )سیدمن،  اجتماعی بازتولید می

 کند.  تلقی می 1«دوسویه»
مفهوم محوری نظریه ساختارسازی دوسویگی ساختاری، است. گیدنز بر این باور است که هر 

شود(  کار برده می بررسی تحقیقی در علوم اجتماعی یا تاریخ، باید کنش )که غالبا معادل عاملیت نیز به»
کند و  هیچ وجه درست نیست که بگوییم ساختار کنش را تعیین می ا با ساختار مرتبط سازد. ... بهر

ای در  کنندگی متقابل و دوسویه (. ساختار و عاملیت اثر تعیین113: 3114نقل از ریتزر،  )به« برعکس
( از 4: 3992تند. )فرض یکدیگر هس تعبیر سویل، در واقع پیش تولید و بازتولید کنش اجتماعی دارند. به

)گیدنز، « دهد نظام اجتماعی شکل می هم میانجی و هم پیامد اعمالی است که به»این منظر، ساختار 
بودن، تمایزگذاری گیدنز میان عاملیت و ساختار در سطح تحلیلی و نه  ( منظور از دوسویه21: 3914

« نظم مجازی»منزله  ی را بیشتر بهواقعی است. بر پایه همین برداشت است که گیدنز ساختارهای اجتماع
( بر اساس خصلت 393: 3192شکل یک واقعیت اجتماعی مجزای از فرد. )سیدمن،  بیند تا به می

هر کنش اجتماعی در برگیرنده ساختاری است و هر ساختاری »ناپذیری ساختار از عاملیت  تفکیک

 

1. Human agency 

2. Course of interaction 

3. Dual 
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پذیری در فعالیت یا عملکرد جاری بشر در نا گونه جدایی کنش اجتماعی نیاز دارد. عاملیت و ساختار به به
خواند.  می  3«های عمل اجتماعی شیوه»( گیدنز این گونه اعمال را 112: 3114)ریتزر، « اند هم تنیده
عوامل انسانی از طریق »در نظر آورد. یعنی  2ای بازگشتی شیوه ها را به ( که باید آن311: 3111)کرایب، 

: 3114)ریتزر، « سازد. پذیر می ها را امکان آورند که این فعالیت ود میوج شان شرایطی را به های فعالیت
های تولید و بازتولید  ( با چنین برداشتی از ساختار و عاملیت، گیدنز ساختارسازی را مطالعه شیوه112

ساخت مناسبات »( یعنی 23-23، 3914)گیدنز،  داند نظام اجتماعی در ]فرایند[ کنش اجتماعی می
 (113)همان: « عرصه زمان و مکان و در پرتو دوسویگی ساختاری. اجتماعی در

شود؟ چنان که پیشتر  این پرسش مطرح است که ساختارها توسط چگونه عامالنی وضع و اجرا می
دانند چه  و آگاه )عامالنی که می 1انسانی مطلع  نیز عنوان شد ساختارها توسط آن چه گیدنز عامالن

شوند و عامالن الزاما با واردکردن دانش  نامد، وضع و اجرا می دهند( می م میدهند و چطور انجا انجام می
پیش « نظم مجازی»( اما منظور گیدنز از 4: 3992کنند )سویل،  کردارشان عمل می به 4یافته ساخت

منزله دانش عملی درباره این  یک معنا، در ذهن افراد وجود دارد؛ آن هم به گفته آن است که ساختار، به
های مسلم فرض شده( و چه منابعی )امکانات مادی و اجتماعی برای  چه قواعدی )فرایندها یا سنت که

( 393: 3192های مختلف ضروری و مناسب است. )سیدمن،  انجام امور( برای رفتار اجتماعی در موقعیت
در کار  آن آگاهی دارند  و با اعمالشان فهمند و نسبت به عامالن انسانی ساختار اجتماعی را می

ها متناسب با منابع و  دانند. آن فهمند و منابع آن را می ساختارسازی مکرر هستند. قواعد آن را می
دهند و از این رهگذر متناسب با میزان عاملیتشان  برداری قرار می امکاناتشان قواعد و قوانین را مورد بهره

بدان معنی است که عامالن انسانی از الزامات  دهند. این بر ساختار نیز تاثیر می گذارند و آن را تغییر می
 3ساختاری مطلع هستند و دانش تعامل با ساختار را دارند.

ویژه با تمرکز بر مفهوم دوسویگی ساختاری بپذیریم، شااید   اگر مفروضات مرور شده نظریه گیدنز را به
ژوهش علاوم اجتمااعی و   طاور عاام و پا    واقعیت در خصوص فضای ساختاری علم به تر به تحلیلی نزدیک به

هاای   طور خاص دست یابیم. چنان کاه مرساوم اسات اغلاب پاژوهش      نسبت آن با کنشگران این حوزه به
های اخالقی در فضای علمای بار کنشاگر یاا پژوهشاگر متمرکاز شاده و         صورت گرفته در زمینه ناراستی

ی کنشاگر در یاک پیوناد    شناسای مسائولیت اخالقا    اند. در جامعاه  مسئولیت اخالقی را بر عهده وی نهاده
عنوان یک پیش فارض نظاری در ایان مطالعاه و بار       دوسویه میان کنشگر و ساختار قابل تحلیل است. به

اخاالق پاژوهش در حاوزه علاوم       های هنجارشکنی های ضمنی و آشکار درباره سطوح و گونه اساس داللت
ح عاملیات و سااختار  )مطاابق    توان عدم تبعیت از هنجارهای اخالق پاژوهش را در دو ساط   اجتماعی، می

( 3( مورد توجه قرار داد. متناظر با این دو سطح، عدم تبعیات از هنجارهاای اخاالق پاژوهش در :     3شکل 
( و ساخت نهادی پژوهش )قواعد و منابع ساازمانی پاژوهش( و   2های اخالقی مرتبط با پژوهشگر   ناراستی

 نظام هنجاری پژوهش مورد توجه است.    نیز برهم کنش این دو در تولید، بازتولید و استمرار

 

1. Social practices 

2. Recursive 

3. Knowledgeable human agents 

4. Structured knowledge 
 (3991کالرك) . برای مطالعه یک صورتبندی جمع و جور از ساختارسازی گیدنز بنگرید به3
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طاور نسابی مطلاع از سااختار موجاود       ترین سطح، کنشگر به در این شکل منظور از عاملیت در پایین
نظام علم و پژوهش است که توانایی تاثیرگذاری نسبی بر ساختار یااد شاده را دارد، یعنای از یاک داناش      

دربرگیرنده قواعد یا امور تنظیم کننده و مناابع یاا دارایای ماادی و      ساختاری برخوردار است و ساختار نیز
رسای دارناد. موضاوع     آن دسات  طور نسبی و متناسب با میزان عاملیتشان باه  غیرمادی است که عامالن به

جا پژوهش است که در فرایند تولید و بازتولید نظام علم و پژوهش مورد مطالعه اسات. هماه    کنش در این
عناوان موضاوع    این فرایند اعم از عاملیت )پژوهشگر(، ساختار نظام پاژوهش و پاژوهش باه    این عناصر در

دهد. ما در آغااز ایان پاژوهش در پای      کنش، فضای کنش نظام علم و پژوهش علوم اجتماعی را شکل می
های مرتبط باا پاژوهش در فضاای علاوم      ها و سطوح )فردی یا ساختاری( هنجارشکنی که گونهاین بودیم 

توان واکاوی تجربی را با نظریه پیوند داد و  این پرسش را طرح کارد: چاه    اکنون میاعی کدام است؟ اجتم
های سااختاری پاژوهش علاوم اجتمااعی در      تولید و بازتولید ویژگی هایی و چگونه به عامالنی با چه ویژگی

        پردازند، و بالعکس؟     ایران می
 

 روش پژوهش
های اکتشافی و توصیفی اسات. از حیاث فرایناد     اش از نوع پژوهش لعاتیاین پژوهش، بر مبنای هدف مطا

در ایان   پژوهش از نوع مطالعات کیفی و از جهت منطق پژوهش نیز در زمارة مطالعاات اساتقرایی اسات.    
رس( برخای کنشاگران    پژوهش بر پایه تجربیات گزارش شده کتبی )اسناد و مادارك موجاود و در دسات   

هنجارشکنی اخالق پاژوهش در  (، ابعاد و مصادیق 3111-3131چهار دهه اخیر )در  3علوم اجتماعی ایران
علوم اجتماعی ایران گردآوری و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفات. از آنجاایی کاه    

ویژه مساایل و مشاکالت علاوم     الی موضوعات دیگر به صورت اظهارات پراکنده و البه این تجربیات گاهی به
های در دسترس جستجو و لحاظ شاود. از ایان    عی در ایران مطرح شده بود، تالش شد تمامی نمونهاجتما

هاای آشاکار دربااره     ( داللات 3رو، مالك استخراج مصادیق هنجارشکنی اخالقی بر سه شیوه بوده اسات:  

 

شناسی،  جمعیتشناسی،  شناسی، انسان های جامعه . در این پژوهش علوم اجتماعی در معنای خاص آن شامل رشته3

های یادشده  مطالعات فرهنگی، تعاون، مددکاری و ارتباطات است و علوم اجتماعی در معنای عام آن که شامل رشته

 های اقتصاد، روانشناسی، علوم سیاسی، حقوق و ... مورد نظر نیست.  همراه رشته به

 . دوسویگی ساختاری کنش اجتماعی3شکل 

 
 ساختار                      عاملیت                                 

 دانش

 توانایی

 قواعد

 منابع
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هاای ضامنی    ( داللات 2های اخالقای پاژوهش از ساوی کنشاگران حاوزه علاوم اجتمااعی؛         هنجارشکنی
هاای اخالقای در پاژوهش علاوم اجتمااعی کاه در        مصاادیقی از هنجارشاکنی   ان علوم اجتماعی بهکنشگر

اند. از آنجا که خود این مسایل وجهای اخالقای دارناد     چارچوب مباحث مسایل علوم اجتماعی مطرح شده
 طور مشخص در بعاد پاژوهش، ماورد توجاه     عنوان موضوعات مرتبط با هنجارشکنی اخالقی، به ها را به آن

 زیسته پژوهشگران. های تجربه ( شیوه1ایم؛  و  قرارداده
های مشاترك پژوهشاگران    بر پایه دلمشغولی  های این پژوهش از یک اعتبار صوری اولیه اگر چه یافته

منظاور افازایش اعتباار و دقات در شناساایی و       ایرانی پیرامون موضوع برخوردار است. باا وجاود ایان، باه    
آشکار مندرج در آثار کنشگران علوم اجتماعی ایران، مسیر طی شده توساط   های ضمنی و استخراج داللت

ها افازوده شاد. هرچناد تاا      مضامین دنبال شده بر یافته پژوهشگر دوم تکرار شد و موارد دیگری با توجه به
گیاری( هماواره ماتن اولیاه بارای       بندی، تحلیل و نتیجاه  پایان فرایند پژوهش )شناسایی، استخراج، دسته

هاا بایاد عناوان کارد ایان پاژوهش        مبحث یافته ینی و بازنگری باز نگه داشته شد. پیش از پرداختن بهبازب
ای آن هام در علاوم    های خاص خود را نیز دارد. کار بر روی موضاوعات مارتبط باا اخاالق حرفاه      دشواری

خواهاد نقطاه   ویاژه اگار ب   اجتماعی که خود ماهیتی اخالقی دارد امر دشواری برای هر پژوهشگر است. باه 
تمرکز را بر روی تجربیات و اظهارات مکتوب ولی پراکنده و آمیخته باا موضاوعات دیگار بگاذارد. آن چاه      

توان انتظار داشات همنناان قابال باازبینی و      پیش رو است ماحصل فرایند طی شده است و چنان که می
 بازنگری است.  

 
 های پژوهش يافته

 ژوهش های اخالقی پژوهشگر در پ الف( ناراستی
های اخالقی در ارتباط با پژوهش، عدم رعایت آن دسته از قواعد و معیارهای اخالقی و  منظور از ناراستی

بندی  پیکره محتوا، پیکره و فرایندهای پژوهش علمی مربوط است. توجه پژوهشگر به ای است که به حرفه
بودن او مربوط است. تا آنجا ای  میزان فاصله او از حوزة تخصصی و حرفه صحیح و دقیق یک پژوهش به

دست آمده باشد، خود در زمره  که تخصص الزم و کافی به فضای پژوهش، پیش از آن که ورود به
هنجارهای اخالقی علم  بندی به شود. زیرا یکی از شرایط پای اخالقی در علم محسوب می  های ناراستی

و کسب دانش کافی در زمینه پژوهش های الزم  است و این خود مستلزم کسب مهارت« ای بودن حرفه»
های اخالقی پژوهشگر در ارتباط با  امر پژوهش )فرایند،  هنجارشکنی برخی  است. در همین رابطه به

 پردازیم. بندی( می محتوا و صورت
مندی، چارچوب  هر پژوهش دارای ساختار و اجزایی ازجمله، انتخاب موضوع پژوهش، پردازش مساله

گیری و ارایه پیشنهادها و نیز  ها، نتیجه یافته ختی، پردازش اطالعات و دستیابی بهشنا نظری، مباحث روش
بودن  ای و متخصص های اندوخته، حرفه و مهارت میزان تجربه شیوه نگارش است. هر پژوهشگر با توجه به

ا و سپس ارایه پژوهش خود درگیر دو راهی هنجارشکنی یا رعایت زبندی هر یک از این اج در صورت
اخالق در علوم اجتماعی از  بیشترین هجمه معنادار به»هنجار اخالقی است. وارویک بر این باور است که 

 «گردد. برمیشناسی این علم  ای و روش های حرفه آمیختگی با مسیرهای اصلی کاربست طریق درهم
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انش کردن و انتقال صحیح د ضعف فرایندهای اجتماعی ( موضوعی که یا به1: 3911، 3)وارویک
اعضا مربوط است یا این که خود ساختار نظام مرتبط با  ساختاریافته مرتبط با امر پژوهش و پژوهشگری به

ای است. یعنی ضعف  های اخالقی و حرفه ناراستی پژوهش کم بنیه و نامربوط و در مواردی آمیخته به
تار ضعیف پژوهش در شود و چرخه ساخ تولید پژوهشگر ضعیف و کم مایه منجر می ساختاری پژوهش به

شود. این بدان معنی است که  یک فرایند دوسویه توسط کنشگران/ پژوهشگران ضعیف دوباره بازتولید می
دهد. چنین است که فضای علوم  درستی انجام نمی ساختار نظام پژوهش نقش هدایتی خود را به

 «ای شدن فقدان حرفه» (،3112)کتبی، « سبک علمی های اجتماعی به بررسیضعف در »اجتماعی با 
رو  ( روبه3113)ساروخانی، « ای بودن تحقیقات اجتماعی حاشیه»و « عدم نهادینگی»(، 3112راد،  )قانعی

های هنجارشکنی اخالق پژوهش در ارتباط با موضوع کنش یعنی ساختار  موضوع و گونه 3است. جدول 
 دهد. بندی و محتوا( را نشان می پژوهش علمی )صورت

  
 های اخالقی پژوهشگر در رابطه با پژوهش  اراستی. ن1جدول 

 های ناراستی گونه موضوع 
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(  عدم رهایی از 3113)سروش،  های علوم اجتماعی مساله در پژوهش تقلیدی بودن مساله و پاسخ به
های اجتماعی در ایران، کم  با پدیده های علوم اجتماعی، عدم برخورد عینی داوری ارزشی در پژوهش

های درخشان، گزینش غیر پروبلماتیک  پژوهش بودن بازدهی مستقیم و فوری تحقیقات، عدم پرداختن به
( بدون این که نقشی در حل 3113( کمبود خالقیت )فکوهی، 3112موضوعات تحقیق )عبدی، 

مسایل اساسی جامعه ایران )عبداللهی،  ( عدم پرداختن به3111پور،  مشکالت جامعه داشته باشد )رفیع
توجهی  ( بی3113مد اجتماعی )ساروخانی،  ( تبدیل تحقیق اجتماعی در بسیاری موارد به3113

رویارویی شجاعانه با  کاری سیاسی، عدم میل به سودمندگرایی در انجام تحقیقات، احتیاط و محافظه به
 ( 3114زاده،  موضوعات مختلف علمی )مهدی و لهسایی
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وضعیت خاص فرهنگی آن، عدم آشنایی  های علمی دیگران بدون توجه به یافته استناد غیرانتقادی به
دادن مطالعات  ها و ابزار انجام شناخت اهداف، شیوه به ]علوم اجتماعی[کافی دانشجوی پژوهشگری 

آوری اطالعات و جایگزینی  جمع سطح ها، تنزل تحقیقات علمی به اجتماعی درباره فرضیات و اثبات آن
مساله  ( عدم توجه به3112جای تحقیقات علمی در جامعه و دانشگاه )سرایی،  مطالعات کارشناسی به

ها  های آن محدودیت ها و تقلید از ابزارهای غربی بدون توجه به گرایی فرهنگی در تدوین پرسشنامه نسبی
( ضعف 3112ن برخی از آمارها و اطالعات )طالب، بود غلط»و « گردآوری اطالعات ، مسایل مربوط به

های منتج  (  ضعف در استنتاج فرضیه3114؛ ارشاد و همکاران، 3113مبانی بینشی و روشی )عبداللهی، 
( گسست نظریه و تجربه، 3113از چارچوب نظری جامع و آزمون با روشی مناسب )عبداللهی، 

های  گیری ( نتیجه3113ی در کارهای نظری )چلبی، مند روش انضباطی فکری و عدم عنایت الزم به بی
گیری  کاری پژوهشگر در نتیجه ( محافظه3112گویی )عبدی،  ها و کلی خارج از چارچوب یافته

گیری بر پایه  جای شناخت واقعیت، نتیجه درستی یا نادرستی رویدادها به ( پرداختن به3114دانا،  )رییس
های آمیخته با هیجانات ایدئولوژیک و  گیری ضوع، نتیجهجای آزمون واقعی مو مشاهدات شخصی به

 های ارزشی برای اثبات ادعا.  داوری

 

1. Warwick 
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( وجود ادعاهای گزاف 3113مساله مورد پژوهش )عبداللهی،  ها و عدم پرداختن به گویی در پژوهش کلی
نگری  جای کل و پریشانی به گویی گرایی، کلی ( فلسفه3112ها )عبدی،  دادن پژوهش برای با اهمیت جلوه

ای موارد مفاهیم با بار عاطفی باال، استفاده  منتظم، استفاده مفرط از مفاهیم بسیط و کلی و در پاره
( استفاده از مفاهیم مغلق، دشوار و غیر 3113محدود از مفاهیم تحلیلی، موجز و تجزیه شده )چلبی، 

جای مفاهیم، اشتباه در  گویی،کاربرد نابه ننده،کلیک رایج، ضعف در ویرایش، طرح مباحث طوالنی و خسته
 (21: 3113شناسی )ارشاد و همکاران  پردازی تخصصی جامعه گزینی، ضعف در مفهوم معادل

 
اند برآمده از یک  بسیاری از مسایلی را که برخی اندیشمندان علوم اجتماعی ایران مطرح کرده

یک سنت و فرهنگ آکادمیک و علمی است. مثال  ضعف هنجاری و نظارتی و ناشی از فقدان استقرار
( لزوما ناشی از ضعف بنیه 3113آن )سروش،  های تقلیدی  و ارائه پاسخ تقلیدی به طرح مساله

ای توامان است و این مساله در یک  علمی پژوهشگر نیست بلکه ناشی از ضعف بنیه اخالقی و حرفه
ساختاری هست که قواعدش چنین عملی را روا شود.  زمینه ساختاری معیوب تولید و بازتولید می

( مناسب 3111پور،  دارد. کار بیهوده بر روی برخی از موضوعات برای افزایش انتشارات )رفیع می
قدر کفایت از ساختار و قواعد ارتقا آگاه و  ساختار ارتقای رسمی و صوری است.  کنشگرانی که به

جویی بلکه با آن قواعد ساختاری  زی و حقیقتمطلع هستند خود و محیط خود را نه با علم آمو
کنند. همین ساختار، منابع مادی و غیرمادی را نیز در اختیار پیگیران ارتقا  تنظیم و هماهنگ می

شود.  دهد. هر کدام از مسایل دیگر را نیز بکاویم ابعاد اجتماعی و ساختاری آن مکشوف می قرار می
م پژوهش و آموزش علوم اجتماعی در ایران است. این مساله نشان دهنده ضعف ساختاری نظا

های فردی تلقی کرد. موارد ذکر شده در  های علنی و گسترده را صرفا پدیده شود ناراستی نمی
ای بودن، فقدان نظم و انضباط و عدم شفافیت در  کاستی در تخصص و غیرحرفه همگی به 3جدول

لزوم داشتن توانایی در انجام پژوهش  بهگردد و حاکی از عدم توجه  انجام پژوهش علمی بازمی
توان دور متعامل و تقویت  عنوان یک پیش فرض می ای است. به عنوان یکی از اصول  اخالق حرفه به

های دانش اجتماعی در ایران و ضعف فضای هنجاری و اخالقی علوم  ای را میان سستی بنیآن کننده
ش اجتماعی در ایران است. منابع ساختاری اجتماعی متصور شد که ویژگی ساختاری دانش و پژوه

گیرد که بیش از آن که بر دانش اجتماعی احاطه  نظام پژوهش اغلب در اختیار کنشگرانی قرار می
ارتقای نحوه های پژوهشی،  طرح داشته باشند، با قواعد بازی و مناسبات اداری و سازمانی دستیابی به

 علمی آشنا هستند.     مرتبه
 

 ای اخالقی پژوهشگر در فضای ارتباطی پژوهشه ب( ناراستی
های اخالقی پژوهشگر در ارتباط با فضای کنش علمی در دو سطح؛ ارتباط پژوهشگر در اجتماع  ناراستی

های ساختاری پژوهش قابل طرح  عنوان بخش دیگری از ویژگی علمی و نیز ارتباط با نهادهای پژوهشی به
( ارتباط 3ارتباطات در اجتماع علمی از دو بعد مورد توجه است:  است. ارتباط پژوهشگر در سطح اول یعنی

( ارتباط پژوهشگر با همکاران در یک پژوهش )همکاری در 2پژوهشگر با همکاران در رشته پژوهشی؛ 
های دو یا چند  همکاران، همکاری –دانشجو، مجری طرح پژوهشی -پژوهش شامل همکاری از نوع استاد

میزان و کیفیت ارتباطات علمی میان پژوهشگران یک حوزه پژوهشی،  بعد، به ایننفره در یک پژوهش(. 
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ای و  رعایت اخالق حرفه اعتنا و پذیرش پژوهشگر از سوی پژوهشگران دیگر در آن حوزه، و نیز به
های اخالقی  ناراستی 2جدول داری در کاربرد دستاوردهای پژوهشی دیگران مربوط است.  ویژه امانت به

 ر فضای پژوهش را نشان می دهد. پژوهشگر  د

 
 های اخالقی پژوهشگر در فضای ارتباطی پژوهش . ناراستی2جدول  

 های ناراستی گونه موضوع 
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های  استفاده از ایده( 3132در پژوهش )توسلی،  3عدم تشریک مساعی با همکاران یا دانشجویان
بودن اطالعات  های پژوهشی، فروشی نامه و طرح صاحب اصلی ایده، فروش پایان اشاره به دیگران بدون

( 3112مالحظات شغلی و فردی در اظهار نظرها و نقد تحقیقات )عبدی،  ( توجه به3112)طالب، 
ضعف ( 3111 صدیق سروستانی، استفاده بی نام و نشان و بی اجر و مزد از نیروی دانشجویان توسط استادان )بنگرید به

ضعف روحیه نقد و بررسی و تبادل افکار و آرا ( 3113در بررسی و نقد منابع قبل از خود )عبداللهی، 
دهی در  سهم( 3113)ساروخانی،  های فکری برای بحث و گفتگو ( فقدان محفل3112راد،  )قانعی

عدم ( 3111کاران، دانشجو بیشتر اشاره شده است )معیدفر و هم-های بعضا اجباری استاد 2نویسی هم
صالحیت  مدعای دیگران در یک حوزه و نادیده گرفتن آن، خودبرتربینی پژوهشگر و بی توجه به

ها و ادعاهای علمی  های خود، نادیده گرفتن پژوهش دانستن دیگران در ارزیابی و داوری پژوهش
رای اثبات این که های پیشین، تالش ب پژوهش پژوهشگران جوان، فقدان شجاعت و تواضع در ارجاع به

افراطی و افزودن  هر  1خود رفرنسی میل بهنظر در آن موضوع است.،  پژوهشگر خود اولین و آخرین صاحب
بده و بستان رفرنس )مبادله ارجاع(، لیست منابع اثر منتشر شده،  ربط و با ربط پیشین خود به منبع بی
استاد راهنما هستند(، عدم  دادن ارجاع به های اجباری )در مواردی معموال دانشجویان مکلف به رفرنس

ها، ارسال نتایج یک پژوهش در قالب مقاالت با  ها در ضمن سخنرانی ها و گفته ذکر نام صاحبان ایده
عدم رعایت حقوق  عناوین مختلف برای چند نشریه، انتشار نتایج یک پژوهش در چند مجله،

انشجویان و کارشناسان توسط برخی د همکاران در یک طرح پژوهشی، سپردن طرح پژوهشی به
 اعضای هیأت علمی.
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ی 
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های پژوهشی بدون توجه  دریافت طرحرعایت زمانمندی در پژوهش از سوی پژوهشگر،  عدم توجه به
پذیرش مسوولیت طرح پژوهشی و واگذاری واسطه روابط سازمانی،  زمینه تخصصی توسط پژوهشگر تنها به به

ای در واگذاری  عدم رعایت قواعد علمی و حرفههمکاران یا دانشجویان )داللی پژوهش(،  انجام آن به
 های پژوهشی توسط سازمان سفارش دهنده پژوهش. طرح

 
های اخالقی  نشان داده شده است، سطح دیگر هنجارشکنی 2گونه که در جدول شماره  همان

گردد. سازمان   ش دهنده پژوهش بازمیارتباط پژوهشگر با سازمان سفار پژوهشگر در فضای کنش به
های پژوهشی بخشی از فضای کنش در پژوهش علوم اجتماعی هستند که پژوهشگر در ارتباط با آن 

از میان ابعاد گوناگون هنجارشکنی اخالقی که یادآوری می شود، قرار دارد. این رابطه دوسویه است. 

 

شود تحقیق توسط  دانند. که باعث می ژوهش علمی میزاده دلیل عدم همکاری را نهادینه نشدن پ . مهدی و لهسایی3

 (  33: 3114زاده ،   گذاری خاص و ابزارهای ضروری انجام شود. )مهدی و لهسایی استادان و دانشجویان بدون سرمایه
2. Co-Authorship 

3. Self- reference 
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وهشگر در ارتباط با سازمان های سفارش پژ نقش از سوی کنشگران علوم اجتماعی مطرح شده است،
دهنده پژوهش کمتر مورد توجه بوده است. موارد معدودی نیز که وجود دارند، همننان بر تاثیر 

در توصیفی از   سازمان پژوهش بر پژوهشگر و بازخورد این تاثیر از سوی پژوهشگر اشاره دارند. محسنی
جای آن که مسایل مطرح در  مراکز دانشگاهی ما به»نویسد:  رابطه میان پژوهشگر و نهاد پژوهشی می

دالیل  مطالعه آن دست بزنند ... به شکل جامعی مورد شناخت قرار دهند و سپس به حوزه کار خود را به
های اجرایی را  های خام دستگاه اند که سفارش مقاطعه کارهای عجولی مبدل شده زیادی به

بخشی از بدنه آن دستگاه  ن شرایطی پژوهشگر نیز به( در چنی23: 3111)محسنی، « اند. پذیرفته
نماید، وقتی رخ  تعبیر می« شدن عقالنی -خود» هایم از آن به این شرایط که مآنشود.  اجرایی مبدل می

ها، رفتار و تدریج نیازها، هدف آید. و به های عقالنی در می فرد در اسارت بخشی از سازمان»دهد که  می
( در چنین 314: 3111نقل از میلز، )به« دهد.قوانین و مقررات سازمان وفق میکردار خود را بر حسب 

برد. بدیهی است  های دستگاه اداری را پیش می هاده و سفارش شرایطی پژوهشگر استقالل خود را وآن
گیری پژوهش مطابق  دستگاه اداری و مدیران وی انتظار دارند تا همه امور، از انتخاب موضوع تا نتیجه

ترین رسالت دانشمند علوم اجتماعی بیان واقعیت است.  در حالی که عمد منویات آنان انجام شود.با 
های پژوهشی سازمانی، مملو از عبارات تاییدی و  نوشتارهای عمدتا سفارشی در پوشش طرح

سته شوند. بسیاری از پژوهشگران دانسته یا نادان ایدئولوژیک، در چنین مناسباتی تولید و بازتولید می
منابع مادی  امید دستیابی به ای خود را به های حرفه های علمی، انتقادی و رسالت در این فرایند توانایی

آن موضوع و  نهند. برخی از این پیمانکاران پژوهشی هم از این موضوع به و غیر مادی )موقعیتی( وامی
ای،  های رابطه یند و در پرتو مهارتنما آن نهاد کوچ می آن سازمان یا این نهاد به هم از این سازمان به

های ساختاری خاص علوم  ای و تکراری و در نتیجه بازتولید ویژگی تکرار این تولیدات غیر حرفه به
وجوی واقعیت، طرح مسایل  زنند. پر واضح است که در چنین ساختار معیوبی جست اجتماعی دامن می

تبدیل نشدن عالم » نراقی نسبت بهیش واقعی جامعه و نگرش انتقادی جایی ندارد. سی سال پ
)نراقی، « یک عضو دستگاه اجرایی و از دست ندادن قدرت تجزیه و تحلیل و قریحه علمی اجتماعی به

های اخالقی پژوهشگر علوم اجتماعی یاد  عنوان یکی از ویژگی ( هشدار داده و از آن به111: 3131
« بینی کلی خود را فدای امور جزیی کند ید جهانعالم اجتماعی، نبا»کند  کند. او خاطر نشان می می

 (.299 )همان: 
عنوان یکی از کنشگران اصلی در ارتباط با ساختار  در فرایند پژوهش علمی، پژوهشگر به

دارای « ای اخالق شخصی و اخالق حرفه»پژوهش، نهادهای پژوهشی و همکاران پژوهش در دو بعد 
جز احساس مسئولیت »شود  گفته مییی است که مسئولیت است. اهمیت نقش پژوهشگر تا جا

( بر 322: 3111)میلز،« تواند ارزنده بودن یک کار تحقیقی را تضمین کند.فردی عامل دیگری نمی
دار، متواضع و فروتن، منظم و منضبط،  امانت»لحاظ شخصی  رود به پژوهشگر انتظار میاز این اساس، 

همننین انتظار «. کوش و آزاداندیش باشد طرف، سخت  صادق، بردبار، منصف و بی  شجاع، خیرخواه،
گو،  پذیر و پاسخ در حوزه پژوهشی خود متخصص، مسئولیت»ای  رود یک پژوهشگر حرفه می

میرزایی و  )بنگرید بهباشد « رعایت حقوق دیگران جو، اهل مشارکت و همکاری، پایبند به حقیقت
 شده پیوند متعاملی و متکاملی با یکدیگر دارند.  باید توجه داشت که دو بعد یاد .(3193قاراخانی، 
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 دهنده پژوهش های اخالقی مرتبط با سازمان های سفارش ناراستی
های سفارش دهنده پژوهش، وجهی  گونه که اشاره شد، هنجارشکنی اخالقی مرتبط با سازمآن همان

هاد پژوهشی مطرح است. این دو سویه دارد: از یک سو پژوهشگر و الزامات اخالقی او در ارتباط با ن
آن پرداخته  ای پژوهشگر دارد. که در بخش پیشین به الزامات ریشه در اخالقیات شخصی و حرفه

شد. از دیگر سو، تعهدات اخالقی سازمان پژوهشی در مقابل پژوهشگر و نیز حوزة پژوهشی که 
ی اخالقی انتظار در بحث از رعایت هنجارهاشود.  سفارشات پژوهشی در چارچوب آن ارایه می

مدار بوده و زمینه اعتماد را در این  دهنده پژوهش علمی اخالق های سفارش رود سازمان می
مدار، سازمانی است که  ها برای پژوهشگر فراهم نمایند. سازمان پژوهش علمیِ اخالق سازمان

فاف، جویانه، ش آمیز، مشارکت های خود را بر پایة رعایت حقوق انسانی، احترام فعالیت»
وری مطلوب و  ساالر و با بهره گر، بدون تبعیض، شایسته دار، حمایت گو، امانت پذیر و پاسخ مسئولیت

غیر از ترسیم فضای کلی  (. به3193)میرزایی و قاراخانی، « مبتنی بر محیطی امن و آرام قرار دهد
های  با سازمان های اخالقی مرتبط عنوان هنجارشکنی آن چه بهپژوهش علوم اجتماعی در ایران، 

ها در ارتباط با پژوهش و  های اخالقی این سازمان هنجارشکنی شود عمدتاً به پژوهشی مطرح می
های  های هنجارشکنی سازمان  ترین گونه عمده 1پژوهشگر در ایران مربوط است. در جدول شماره 

 سفارش دهنده پژوهش  مطرح شده است.
 

 های سفارش دهنده پژوهش زمآنهای اخالق پژوهش در سا . ناراستی3جدول 
 های ناراستی گونه موضوع 
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های  کاری و احتیاط سازمانی در حمایت از طرح کم ارزش و اهمیت دانستن تحقیق، محافظه
تحقیقات، غفلت و فراموشی  های اجرایی به تحقیقاتی، بدگمانی ادارات در واگذاری سرمایه و شاخه

شود.،  ها نمی نتایج مطلوب آن ها منجر به های سفارش دهنده آن هایی که از نظر سازمآن وهشپژ
پژوهش و پژوهشگر  (، عدم اعتبار به3114زاده،  نبود بودجة کافی و حمایت مالی  )مهدی و لهسایی

 عدم ارزیابی دقیق(، 3112های تحقیقاتی )عبدی،  ( غیرمستمر بودن فعالیت دستگاه3112)طالب، 
(، 3119ها و ارزیابی بر اساس وزن گزارش ارایه شده  ]برحسب تعداد صفحات گزارش[ )پیران،  پژوهش
های اجتماعی و  (، محدودیت3114دانا،  کاری اداری و سیاسی از سوی نهادهای پژوهشی )رییس محافظه

 ها مواجهه غیرعلمی با پژوهش(، 3112دولتی در انتخاب موضوعات تحقیقات )عبدی، 

پژ
گر

هش
و

 

توزیع (، 3112کار محقق اجتماعی و بنابراین عدم دفاع از تحقیقات اجتماعی )کتبی،  عدم اعتماد به
زاده،  های مختلف )مهدی و لهسایی گذاری در میان دانشگاه گرایانه و غیردموکراتیک سرمایه تبعیض
سپردن (، 3112)طالب،  طرف های پژوهشگران مستقل و بی یافته های پژوهشی به عدم توجه سازمان(، 3114

های سفارش  استقبال مدیران و روسای سازمآن(، 3114دانا،  افراد غیرمتخصص )رییس ها به پژوهش
تحمیل منویات فرا علمی و غیر (، 3119ها )پیران،  ها از محققان تایید کننده آن دهنده پژوهش

با معیارها و مالحظات  های علمی توسط نهادهای دیگر و پژوهش، داوری در مورد پژوهش علمی به
طرفی اخالقی،  پژوهشگران سفارشی و عدم رعایت بی ها به های سازمان غیرعلمی، واگذاری پژوهش

 ها. های پژوهشی و عدم اطالع رسانی در مورد آن بایگانی کردن طرح

 
ها و نهادهای علمی در حوزه پژوهش، برخی از  نقش پراهمیت مدیران سازمآن با توجه به

از »نویسد:  اند. در همین رابطه محسنی می آن توجه ویژه نموده ان حوزه علوم اجتماعی بهاندیشمند
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جایی که مدیریت تحقیق مانند مدیریت یک موسسه اتوبوسرانی نیست، هر مدیری هم لزوما از  آن
توانایی کامل مدیریت این گونه موسسات برخوردار نیست. از سوی دیگر، وابستگی موسسات 

تواند  های اجرایی، چنان چه با تمهیدات الزم همراه نباشد می سازمان پژوهشگران به پژوهشی و یا
پذیر  های بنیادی امکان مساله آفرین شود و عمال شرایطی فراهم آورد که بر اثر آن، انجام پژوهش

ربطی، بیگانگی و در مواردی ضدیت مدیران  (. در برخی موارد بی21: 3111)محسنی، « نگردد
ده با علم و پژوهش علمی، صدماتی بر علم، سازمان مربوطه و حتی پژوهشگران آن گماشته ش
 نویسد: ای روشنگرانه می گونه میلز در این خصوص به همراه داشته است. سازمان به

آور نهفته است. کنند یک مساله تاسفدر نقشی که مدیران موسسات تحقیقاتی ایفا می 
و مقام هستند که از انجام هرنوع کار تحقیقاتی چنان در جستجوی پول  این افراد آن
عنوان مدیر و رییس، مسئولیت بیشتری در عدم  ها به مانند... در حقیقت، آنارزنده باز می

 (.321: 3111ها دارند )میلز،  موفقیت
ای آن جدا نیست.  تر عنوان شد فضای علمی و مسایل آن از فضای اخالقی و حرفه که پیش چنان

طور  تواند ناراستی فضای هنجاری علم را در پی داشته باشد. به نهادی علم در ایران میضعف ساختار 
عدم ارتباط ارگانیک » (،3113)ساروخانی،  «ها فقدان بانک اطالعاتی قوی در انتشار داده»مثال 

افت شدید کیفیت ( »3112)عبدی، »  کتابخانه و بانک اطالعاتی یا آرشیو در موسسات تحقیقاتی
کتاب، اسناد، آمار، بانک  رسی راحت به دلیل نازل بودن خدمات تحقیقاتی، از قبیل دست ات بهتحقیق

تواند ضعف ساختاری و  ( مواردی هستند که می3112)عبدی، « اطالعات و پیشینة تحقیق در ایران.
 شدت متکی بر هایی که به ویژه در مورد پژوهش آورد، به ناراستی اخالقی را دراین حوزه در پی

 های اندازی موانع و سنگ وجود» این موارد باید کیفیت و میزان خدمات تحقیقاتی است. به

 شده، گزارش اطالعات در ها، فقر اطالعات، تناقض ه داد و اسناد به رسی دست برای بوروکراتیک

 فقدان غیرواقعی، و اشتباه آمارهای ارایه و ناقص آمارهای یک شاخص، مورد در اطالعات چندگانگی

( که بر کیفیت دانش تولید شده اثرگذار است، را نیز 341: 3191)قاراخانی، « پیوسته های داده
های مختلف علوم اجتماعی  گیرد که حوزه چه گفته شد، این در شرایطی صورت می افزود. با همه آن

 ها هستند.  های با کیفیت و مستدل نیازمند این داده برای تولید و ارایه پژوهش
 

 گيری يجهبحث و نت
های اخالق پژوهش بر پایة اظهارات مکتوب کنشگران  در این پژوهش تالش شد با بررسی ناراستی

پیشینه  رو، با توجه به تری از موضوع ارایه شود. از این و دقیق  تصویر روشنعلوم اجتماعی ایران 
های اخالقی  راستیبرخی کنشگران و پژوهشگران علوم اجتماعی در ایران نا تجربه  موضوع و رجوع به

ناراستی مصادیق احتمالی  عنوان مرتبط با پژوهشگر و ساختار نهادی پژوهش در علوم اجتماعی به
های  در پژوهش علوم اجتماعی بررسی شد. شواهد موجود نشان از وجود برخی ناراستی اخالقی

شی مرتبط با علمی هم از سوی برخی پژوهشگران علوم اجتماعی و هم از سوی برخی نهادهای پژوه
های شخصی پژوهشگر در زمینه رعایت  های مرتبط با ویژگی این حوزه دارد. بررسی داللت

های اخالقی همنون شجاعت، صداقت،   دهد، در مواردی ویژگی هنجارهای اخالق پژوهش نشان می
طرفی و خیرخواهی که در زمره اصول اخالق شخصی یک پژوهشگر است در  داری، انصاف و بی امانت
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های اخالقی نیز  میان برخی پژوهشگران علوم اجتماعی کمرنگ بوده است. مواردی از هنجارشکنی
های  پژوهش بدون فراهم آوردن مهارت ای رخ داده است. از جمله: دست یازیدن به در سطح حرفه

مند و دقیق، طرح ادعاهای  ای و تخصص کافی )ناتوانی در انجام یک پژوهش ساختارمند، روش حرفه
آمیز، فقدان خالقیت علمی و ...(، ضعف در رعایت حقوق دیگران، عدم تمایل  اف، سطحی یا اغراقگز
وری  های تهی از دستاورد یا بدون بهره مشارکت و همکاری با سایر پژوهشگران، انجام پژوهش به

های اجتماعی تحریف شده و در  خطر مشارکت ناخواسته در برساختن واقعیت مطلوب، کم توجهی به
 آمیز.  مواردی فاصله داشتن با رفتار انسانی و احترام

های اخالقی پژوهشگر در ارتباط با نهادهای پژوهشی کمتر از سوی کنشگران علوم  ناراستی
در این زمینه یا   معنای فقدان هنجارشکنی توان به اجتماعی مطرح شده است. البته این یافته را نمی

های  این میان، نقش قواعد و قوانین سازمانی، روندها و رویهها دانست. در  پایین بودن میزان آن
های اخالقی در پژوهش نیز مطرح است. انتظار این است  کننده ناراستی ساز و تسهیل نهادی زمینه

های مورد اعتنای یک اجتماع علمی، بیشتر از سوی آن اجتماع  که هنجارهای برخاسته از ارزش
این نهاد های  نهادهایی غیر از نهاد علم تعیین کنندة قواعد و رویهرعایت گردند. اما در شرایطی که 

ساز هنجارشکنی  آید که خود زمینه آمیزی میان حقوق و تکالیف پدید می باشند وضعیت تعارض
های  های تدوین شده از سوی سازمآن اخالقی در پژوهش خواهد شد. ماهیت برخی سیاست

و تفسیرهای گوناگون و متفاوت از این  ات و فناوریوزارت علوم، تحقیقگیرنده مانند  تصمیم
های  سوءاستفاده و هنجارشکنی  ها و مراکز آموزش عالی نیز زمینة ها در سطح دانشگاه سیاست

ها، خود موضوع دیگری برای  کنند. شناسایی این سیاست اخالقی در پژوهش را بیشتر فراهم می
 پژوهش است. 

های اخالقی در پژوهش علوم اجتماعی از دیدگاه کنشگران  مصادیق اشاره شده از هنجارشکنی
های رایج در این حوزه باشد. از این میان، موارد  علوم اجتماعی، شاید تنها بخشی از ناراستی

ای پژوهشگر مطرح شد  های حرفه های اخالقی مرتبط با ساختار پژوهش که ذیل ویژگی هنجارشکنی
های اخالقی  ی بوده است. این در حالی است که هنجارشکنیبیشتر مورد توجه کنشگران علوم اجتماع

ناظر بر رابطه پژوهشگر با همکاران کمتر مورد بحث بوده است. در اینجا چند پرسش قابل طرح است، 
ها است؟  که آیا میزان تاکید بر هر یک از موارد هنجارشکنی اخالق پژوهش دال بر میزان وجود آن این

معنی شدت تکرار آن از سوی کنشگران حوزه علوم  ها به قی از هنجارشکنیمصادی آیا کثرت اشاره به
های اخالقی در پژوهش که از سوی کنشگران علوم  اجتماعی است؟ آیا مواردی از هنجارشکنی

هر  اجتماعی مورد اشاره قرار نگرفته است دال بر نبود آن موارد در فضای علوم اجتماعی ایران است؟ به
های اخالقی پژوهش  شود که در ارایة الگویی برای شناسایی ناراستی ها سبب می حال طرح این پرسش

در علوم اجتماعی ایران دقت بیشتری صورت گیرد تا شاید بتوان برخی ابهامات موجود را در بررسی 
 حداقل رساند. این موضوع به

یت و پیوندی های اخالقی در پژوهش علوم اجتماعی ماه بر مبنای یافته های پژوهش هنجارشکنی
کنشگر یا  گرایانه و یک سویه نابهنجاری رخ داده را صرفا به توان با نگاهی تقلیل دوسویه دارند. نمی

پیوندی را نادیده انگاشت. ماهیت دوسویه  ساخت و قواعد و ضوابط ساختی نسبت داد و این هم
های  هشگر( و ویژگیدهد، ماحصل رابطه متقابل میان کنشگر )پژو  های اخالقی نشان می ناراستی
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ها در پژوهش علوم اجتماعی است. شرایط ساختاری و قواعد حاکم بر  ساختاری تسهیل کننده ناراستی
بروز این وضعیت، خواسته یا ناخواسته، یاری رسانده است. با  طرز قابل توجهی به پژوهش در ایران به

ات علمی نیست. کنشگران با معنای سلب مسوولیت از کنشگران و اجتماع این حال این موضوع به
های ساختاری و در مواردی با تفسیر، همسویی و تایید و در پرتو  آموختن و درونی کردن ویژگی

رسانند. بازنمایی  قوام و دوام چنین ساختاری یاری می های ایجاد شده و منابع در دسترس به فرصت
رخ داده در فضای آکادمیک، بخشی از تعارضات و مسایل اخالقی  دهد،  نشان می این دوسویگی

 در این میانباشد.  ناشی از تزریق و تحمیل هنجارهای غیر مرتبط با فضای هنجارمند علمی می
کاران و  طلبان و کاسب ، نفوذ فرصت3شرافت علمی توجهی به تفاوتی عالمان و اجتماعات علمی و بی بی
جویی بازتولید این ساختار معیوب  های علم، مرگ خالقیت و نوآوری و حراج حقیقت" بساز و بفروش"

که پژوهشگر/ استاد  انتشار کثیری از مقاالت در موضوعات متعدد بدون آنرا میسر نموده است. 
سازی،  ، کتابISIگرمیِ بازار آی. اس. ای مطالعه یا آگاهی کافی دربارة موضوع داشته باشد، 

فروشی، رونق   نامه سازی و پایان  نامه شی، پایانفرو سازی و پروپوزال فروشی، پروپوزال سازی و مقاله مقاله
مدارج و مراتب دانشگاهی باالتر را آسان نموده است. سیاست  مدارك جعلی و ساختگی، ارتقا به

است. این  های تولید مدرك تبدیل کرده  کارخانه ها و مراکز علمی را به دانشگاه« علم دولتی»سازی  انبوه
ترس و فشار بر پژوهشگران و اعضای هیئت علمی وارد اخیر با دوگانه  های سازی در سال سیاست انبوه

 «. ترس از رکود و فشار برای ارتقا»شده است. 
بازنگری و اصالح فضای اخالقی و هنجاری علوم اجتماعی در  های این پژوهش به امید است یافته

رشته علوم اجتماعی بر پایه  ایران، تکوین و تقویت اجتماع علوم اجتماعی اخالق مدار و ارتقا فرهنگ
رود  ها و هنجارهای مورد وفاق کنشگران و پژوهشگران علوم اجتماعی منجر شود. همننین امید می ارزش

یک کنش اخالقی تلقی شود و کنشگران علوم  مثابه کنش علمی در فضای علوم اجتماعی ایران همواره به
ها را  سووالنه در نظر آورند. ما این گونه کنشهای علمی خود را آگاهانه و م اجتماعی در ایران کنش

شود. وقتی  گاه از عهده کنشگر ساقط نمی دانیم که مسئولیت آن هیچ ای می«های رها شده کنش»
های متعددی از جمله  شود برای پژوهشگر مسئولیت شود و نتایج آن منتشر می پژوهشی انجام می

زمان و مکان وی فراتر رود و فراموش نکنیم که این همراه دارد که ممکن است از  مسئولیت اخالقی به
که مسئولیت محتوای این  شود. چنان مسئولیت اخالقی حتی پس از مرگ پژوهشگر نیز از وی ساقط نمی

 مقاله نیز بر عهده نویسندگان آن است و این همان فرایند ساختارسازی است که ما در آن نقش داریم.  
 

 منابع
های مجله  (، تحلیل اسناد داوری مقاله3114اهلل میرزایی ) قاراخانی و سیدآیتارشاد، فرهنگ، معصومه 

 . 11 – 1، صص 3114، زمستان 4دوره ششم، شماره  شناسی ایران، مجله جامعهشناسی ایران،  جامعه
 ، ترجمه رضا فاضل، تهران: ثالث.شناسی جامعه ( دعوت به3191برگر،  پیتر. ال )
ی  نامه ،  ماه«شناسی های کاخ دانش: دالیل مردود شدن من در دبستان جامعه یلفس»(، 3119پیران، پرویز )

 سال اول، شماره سوم، خرداد. مهرنامه،علوم انسانی 
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نامه علوم ، «شناسی ای جامعه کوشش برای فراهم کردن یک کتاب پایه»(، 3132توسلی غالمعباس )
 .392 – 314، صص: 4شماره  3دوره  اجتماعی،

 نامه پژوهشکده، شماره دوم، سال دوم، تابستان. آموزش عالی در ایران،(، 3131جید )تهرانیان، م
 فصلنامه اخالق در علم  و فنماوری،  ، «اخالق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی»(، 3111خالقی، نرگس )

 . 92 – 11،صص2و  3سال سوم، شماره 
نامه همایش  ویژه شناسی ایران، مجله جامعه ،نظریه اجتماعی در ایران«  گریزی مسئله»(، 3119خانیکی، هادی )

 . 211 – 319، بهار، صص 3های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، دوره یازدهم، شماره  کنکاش
، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اخالق پژوهش: مبانی ومسائل(، 3191جوادی، محسن )

 فرهنگی.
مجموعه مقاالت مسائل در « شناسی ون برنامه آموزش رشته جامعهمالحظاتی پیرام»(، 3113چلبی، مسعود )

(، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت 3113اردیبهست  34و  31)تهران  علوم اجتماعی در ایران،
شناسی ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و  معلم، انجمن جامعه

 . 132 – 124فناوری، صص 
 ترجمه باقر پرهام، تهران: مرکز. درباره تقسی  کار اجتماعی،(، 3113دورکهایم، امیل )

تهران: پژوهشکده مطالعات  های اجتماعی و حقوقی، تقلب علمی، جنبه(، 3119ذاکرصالحی، غالمرضا )
 فرهنگی و اجتماعی. 

، زمستان، 21شماره  مفید، نامهترجمه امیر دیوانی، « ابعاد اخالقی پژوهش علمی»(، 3111رشر، نیکالس )
 .33-13صص: 

تهران: سازمان چاپ و  علوم انسانی در ایران: نگاهی از بیرون و درون،(، 3111پور، فرامرز ) رفیع
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

 ، ترجمه محسن ثالثی، تهران: علمیشناسی در دوران معاصر نظریه جامعه(، 3114ریتزر، جورج )
و  31شماره  عیدانه،، «تحقیقات کاربردی و خرده دیکتاتوری فرمانروایانه!»(، 3114) دانا، فریبرز رییس

 . 21 – 22ریال بهمن و اسفند، صص 33
ترجمه شهناز مسمی پرست،  های اجتماعی، گئورک زیمل: درباره فردیت و فرم(، 3192زیمل، گئورك )
 تهران: ثالث

مسائل علوم اجتماعی در  های لهمجموعه مقار ، د«پژوهش و جامعه»(، 3113ساروخانی، محمدباقر )
(، انتشارات جهاددانشگاهی واحد تربیت معلم، انجمن 3113اردیبهست  34و  31)تهران  ایران،
شناسی ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، صص  جامعه

23 – 21 . 
های  مقاله  مجموعهدر « طالعات کارشناسی و توسعة علمیتحقیقات علمی، م»(، 3112سرایی، حسن )

 جلد اول، تهران: سمت.، شناسی سمینار جامعه
نامة انجمن  ،«نکاتی چند در مورد تحقیقات علوم اجتماعی در ایران( »3113سروش، عبدالکریم )

 (.2مجموعه مقاالت) شناسی ایران، جامعه
 .ترجمه هادی جلیلی، تهران: نی ناسی،ش کشاکش آرا در جامعه (،3192سیدمن، استیون )

 .31شمارة  نامة علوم اجتماعی، ،«نویسی در ایران پژوهی و هم هم»(، 3111صدیق سروستانی )
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نامة  ،«شناسی در ایران مناسبت بزرگداشت بنیانگذار جامعه متن سخنرانی به»(، 3131صدیقی، غالمحسین)
 .4شمارة  ،علوم اجتماعی

های  مقاله  ، در مجموعه«ائل و مشکالت مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایرانمس»(، 3112طالب، مهدی )
 جلد اول، تهران: سمت. شناسی، سمینار جامعه

سوزی در   ورزی و اندیشه ای بر اندیشه مقدمه»(، موانع فرهنگی توسعه تحقیق در ایران 3111طایفی، علی )
 تهران: آزاداندیشان.« ایران

همای سممینار    مقالمه   در مجموعاه « شناسی تحقیقات اجتماعی در ایاران  امعهج»(، 3112عبدی، عباس )
 جلد اول، تهران: سمت. شناسی، جامعه

مجلة ، «های علمی در زمینة ترویج و توسعة علم و اخالق بررسی عملکرد انجمن»(، 3113عبداللهی، محمد )
 .3شمارة  شناسی ایران، جامعه

شناسای ایاران،    ، نامة انجمن جامعه«ناسی در تحقیقات اجتماعیش مسائل روش»(، 3113عبداللهی، محمد )
 (.2مجموعه مقاالت )

(،  اخالق علمی رمز ارتقای آموزش عالی، بررسی جایگاه و سازوکارهای اخالقیات حرفه ای 3113فراستخواه، مقصود )
 .3، شماره ، فصلنامه اخالق در عل  و فناوریگری علمی در نظام تضمین کیفیت آموزش عالی

تهران: دانشگاه و آموزش عالی، منظرهای جهانی و مسئله های ایرانی، (، 3119فراستخواه، مقصود )
 نی.

، «های گوناگون اخالقی همراه با گردآوری زمینه» مروری بر تاریخنه اخالق»(، 3113فرهود، داریوش )
 .3-3ص: ، بهار و تابستان، ص2و  3سال دوم، شماره  فصلنامه اخالق در عل  و فناوری،

مجموعمه مقماالت   ، در «اندازهای آیناده  شناسی ایران: موقعیت کنونی و چشم مسائل انسان»(، 3113فکوهی، ناصر )
(، انتشارات جهاد دانشگاهی واحاد تربیات   3113اردیبهست  34و  31)تهران  مسائل علوم اجتماعی در ایران،

و اجتمااعی وزارت علاوم و تحقیقاات و فنااوری،     شناسی ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگای   معلم، انجمن جامعه
 .  221 – 211صص: 

 ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو. (، فلسفه امروزین علوم اجتماعی،3114فی، برایان )
« اخالق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی»(، 3191قاراخانی، معصومه و سید آیت اهلل میرزایی )

 .3، شماره 23دوره  شناختی، مطالعات جامعه
 توسعه و رفاه ریزی برنامهفصلنامه ، «پژوهش سیاست  اجتماعی در ایران»(، 3191قاراخانی، معصومه )

 . 331 – 323، زمستان، صص: 9سال سوم، شماره  اجتماعی،
های  در ناهمزمانی دانش روابط علم و نظام« شناسی و خالقیت علمی روش»(، 3112راد، سیدمحمدامین ) قانعی

 . 214 -233اقتصادی در ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، صص:  – اجتماعی
نامة علوم ، «وضعیت اجتماعی علمی در رشتة علوم اجتماعی»(، 3113راد، سیدمحمدامین ) قانعی

 .21شمارة  اجتماعی،
تهران:  شناسی کنشگران علمی در ایران، جامعه(، 3191راد، محمدامین و فرهاد خسروخاور ) قانعی

 نشرعلم، چاپ اول.  
، «های اسالمی منشور اخالقی پژوهش استوار بر ارزش»(، 3111 – 3119)قدردان قراملکی، محمدحسن 

، بهار، 9، زمستان، سال سوم شماره 1سال دوم، شماره   راهبرد فرهنگ،پژوهشی  –فصلنامه علمی 
 .91 – 13صص: 
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، زمستان، صاص:  4، شماره 2سال  آینه میراث،، «خاستگاه اخالق پژوهش»(، 3111قراملکی، احد فرامرز )
1 – 31 . 

های سمینار  مقاله  مجموعه، در «های مزاحم و مناسب تحقیقات اجتماعی نگرش»(، 3112کتبی، مرتضی )
 جلد اول، تهران: سمت. شناسی، جامعه

ماره ، سال سوم، شمجله پزشکی قانونی(، اخالق در پژوهش: پژوهش روی انسان، 3113کرمی، خدابخش )
 . 19 – 12، مهر و آیان، صص: 32

 – 13، صاص:  9شاماره   عل  و آینده،، «سقوط اخالق علمی»(، 3111کیانپورراد، منصور و گلنار حجازی )
11 . 

مهاجر،  ترجمه محبوبه شناسی از پارسونز تا هابرماس، های مدرن در جامعه نظریه (،3111کرایب، این )
 تهران: سروش.

 ترجمه حمیده بحرینی، تهران: نشر آسمان خیال. فلسفه اخالق، مدی جدید بهدرآ(، 3113گنسلر، جی )
 ترجمه یوسفعلی اباذری، تهران: خوارزمی. دورکهای ،(، 3131گیدنز، آنتونی )
با ویراستاری فلیپ کسال، ترجماه حسان چاوشایان، تهاران:      چکیده آثار گیدنز، (، 3111گیدنز، آنتونی )

 ققنوس.
 ترجمه حسین قاضیان، تهران: نی. ساخت اجتماعی،(، 3113) لوپز، خوزه و جان اسکات

 ترجمه باقر پرهام، تهران: نی.هجده  برومر لویی بناپارت، (، 3119مارکس، کارل )
در منوچهر محسنی و « شکل گیری و توسعه تحقیقات اجتماعی در ایران نگاهی به»(، 3111محسنی، منوچهر )
 .13-31تهران: رسانش. صص:  فرهنگی در ایران،وضعیت تحقیقات اجتماعی مسعود کوثری، 

سال هفدهم،  همشهری،« خرید و فروش علم در تیمنه میدان انقالب»(، 3111محمدی، علی اصغر )
 بهمن ماه. 39 ، شنبه4133شماره 

وزارت  های دولتی وابسته به بررسی وضعیت اخالق عل  در دانشگاه(، 3193مرجایی، سیدهادی )
  ریزی آموزش عالی. اوری ایران، موسسه پژوهش و برنامهتحقیقات و فن علوم،

 ،  ترجمه حسن میانداری، تهران: سمت.فلسفه اخالق نگاه اخالقی درآمدی به(، 3111ناتن، دیوید ) مک
ترجمه نوشین احمدی  شتاسی در ایران، جامعه(، 3114زاده ) مهدی، علی اکبر و عبدالعلی لهسایی

 خراسانی، تهران: نشر توسعه.
ترجمه مجید روشنگر، نخرام: انتشارات  های اجتماعی، عینیت در پژوهش(، 3131یردال، گونار )م

 مروارید.
، شورای ارزیابی «ارزیابی وضعیت اخالق علم در ایران»(، 3193میرزایی، سید آیت اهلل و معصومه قاراخانی )

 ، شورای عالی انقالب فرهنگی.«های اجتماعی و فرهنگی پژوهش
پژوهشگاه علوم انسانی و  اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران،(، 3191ید آیت اهلل )میرزایی، س

 مطالعات فرهنگی.
ترجمه عبدالمعبود  شناسی آمریکایی، شناسی: نقدی بر جامعه بینش جامعه(، 3111رایت ) میلز، سی. 

 انصاری، شرکت سهامی انتشار. 
 چاپ سوم، تهران: انتشارات نیکان.  ی آن،علوم اجتماعی و سیر تکوین(، 3131نراقی، احسان )

داری در پژوهش: باا مالحظاات و نقادی بار فصال اول از کتااب اخاالق         امانت»(، 3119نیارکی، ابوالحسن )
 .  49 – 43، شهریور، صص 333شماره  دین،، «پژوهش
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رهاای رفتاار   معیا» ،(3111ادهیر، ابوعلی؛ داریوش فرهود؛ محمود قاضی طباطبایی و عالمعباس توسالی ) دو
فصلنامه ، «فناوری مرتن و رزنیک( –شناسی اخالق در علم  اخالقی در انجام کار علمی )تاملی بر جامعه

 . 31 -3: صص ،4و  1های  سال سوم، شماره اخالق در علوم و فناوری،
 ترجمه عبدالمعبود انصاری، تهران: سمت. داری، اخالق پروتستان و روح سرمایه( 3113وبر، ماکس )

Clark, J. (1990), Antony Giddens, Sociology and Modern Social Theory, in: 
Clark, J, Modgil, C. and Modgil, C. Antony Giddens, Consensus and 
Controversy. Basingstoke: Falmer. 

Giddens, A. (1984), the Constitution of Society: Outline of Theory of 
Structuration. Berkley, University of California Press. 

Giddens, A. (1976), New Rules of Sociological Method. London: Hutchnson. 
Jones, R. M. and H. Karsten (2008), “Giddens’s Structuration Theory and 

Information Systems Research”,MIS Quarterly, Vol. 32 No. 1, pp. 127-157. 
Sewell, Jr. H (1992), “A Theory of Structure: Duality, Agency, and 

Transformation”. American Journal of Sociology, Volume 98, Number 1, pp: 1-
29. 

Turner, J. H.(1986), “The Theory of Structuration”. American Journal of 
Sociology, Vol. 91, Issue 4, pp: 969-977.  

Warwick, Donald. P (1977), Social Science and Ethics, Hastings Center Report 
December.  
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 ای در ميان دانشجويان دانشگاه مازندران: تخلفات رايانه
 آزمون تجربی نظريه يادگيری اجتماعی ايكرز

 
 محمدرضا حسنی ،اعظم ملک دار ،اکبر عليوردی نيا

 (22/20/31، تاريخ پذيرش 33/21/32)تاريخ دريافت 

 
نه و پدید آیی به گسترش روز افزون رفتارهای انحرافی مرتبط با رایابا توجه  چكيده:

باشد. تحقیق حاضر با  جرایم نوظهور، طیف وسیعی از تهدیدات متوجه افراد و جامعه می
ای دانشجویان  استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز، در صدد تبیین تخلفات رایانه

روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایش و ابزار جمع  باشد. دانشگاه مازندران می
باشد. جمعیت این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر و  نامه می ها، پرسش هآوری داد

نفر به روش نمونه  411باشد که  می 93-92پسر دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 
انتخاب شده و مورد مطالعه قرار   ای متناسب با حجم به عنوان نمونه گیری طبقه

و « جعل هویت»، «علیه داده و سیستم»د ای از سه بع اند. متغیر تخلفات رایانه گرفته
تشکیل شده و متغیرهای مستقل عبارتند از: پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، « فرهنگی»

ای و ابعاد سه گانه آن بررسی شده است.  ها بر تخلفات رایانه تقلید و تعاریف که تأثیر آن
بر اساس جام گرفته است. ان« lisrel»و « Spss»ها با استفاده از نرم افزار  تحلیل داده

از میان چهار متغیر یادگیری اجتماعی، متغیر پیوند نتایج مدل معادالت ساختاری، 
افتراقی و تقویت افتراقی معنادار بوده و تقویت افتراقی با ضریب رگرسیونی 

(43/1=Beta مهمترین تبیین کننده ،)ای است.  تخلفات رایانه 
ای، دانشجویان، نظریه  جرایم نوظهور، تخلفات رایانهرفتارهای انحرافی،  :مفاهيم کليدی

 یادگیری اجتماعی.

 

 نده مسئول(دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه مازندران )نویس   aliverdinia@umz.ac.ir  

                                         کارشناس ارشد مطالعات جوانان، دانشگاه مازندران .    

. دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه مازندران  

mailto:aliverdinia@umz.ac.ir
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 مقدمه و طرح مسأله
مهم در زندگی روزمره تبدیل ها را به ابزاری  رایانهنفوذ فناوری اطالعات به تمام ابعاد زندگی انسان، 

وده است کرده است و گسترش استفاده از رایانه و اینترنت، بر میزان رفتارهای انحرافی افز
دارای صفات و خصوصیاتی هستند که فرصت  های ارتباطی ها و شبکه (. رایانه2111، 3)هیندوجا

تخلفات و جرایمی که با استفاده از رایانه و  کنند. مناسبی برای انجام رفتارهای انحرافی فراهم می
و افراد با  شود، مستلزم استفاده از منابع نسبی کمتری است های ارتباطی انجام می تکنولوژی

باشند. همننین این  های مختلف بدون محدودیت سنی و مکانی قادر به انجام این رفتارها می انگیزه
تواند در فضایی صورت گیرد که افراد در آن حضور فیزیکی ندارند.  دسته از تخلفات و جرایم می

هش احتمال شناسایی و ناشناس ماندن و گمنامی در فضایی که رایانه و اینترنت فراهم آورده، با کا
 (.2113، 2دستگیری افراد، بر میزان این نوع جرایم و تخلفات افزوده است )وال

پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، تعداد قابل توجهی از جرایم سنتی به شدت همزمان با
توان به  گیرند. از جمله این جرایم و تخلفات می متحول شده و در سطح وسیعی صورت می

، 3؛ هالت و باسلر2114، 4(، آزار و اذیت )بوسیج3991، 1رداری، سرقت )جوردان و تیلورکالهب
( اشاره نمود. در کنار تحول جرایم سنتی، جرایم و تخلفات 2113، 3( و پورنوگرافی )بازل2119

ز اند که ا اند که منحصراً با توسعة ارتباطات الکترونیک و اینترنت پدید آمده جدیدی ظهور پیدا کرده
توان به هک کردن، انتقال ویروس، دسترسی غیرمجاز به اطالعات دیگران، تکثیر غیر  ها می جمله آن

 ( و تجاوز به حقوق مالکیت معنوی اشاره نمود.2113، 1مجاز نرم افزارها )هیگینز
ای سبب شده که اجماعی در یک تعریف واحد  ماهیت پینیده، متنوع و نوآورانة تخلفات رایانه

ای وجود  عالوه بر آن، تفکیک و تمایزی میان تخلفات و جرایم رایانه ود نداشته باشد.از آن وج
ندارد؛ بسیاری از رفتارهای انحرافی مرتبط با رایانه و اینترنت مانند انتقال ویروس به سیستم 

دیگران غیر اخالقی و آسیب زا  1دیگران، دروغ گفتن در فضای مجازی و حدس زدن رمز عبور
ها را در زمرة رفتارهای مجرمانه طبقه بندی کرد،  توان آن شوند و نمی اما جرم تلقی نمیباشند  می

. همننین با توجه به دشواری تفکیک جرایم (323: 2131)جوکز، شوند  بلکه تخلف محسوب می
در نتیجه در شوند.  کار برده می ای و اینترنتی، این دوگونه از جرایم اغلب بصورت مترادف به رایانه

ای، تخلفات  وصیف رفتارهای انحرافی مرتبط با رایانه، اصطالحات مختلفی از قبیل جرم رایانهت
، 9گیرند )مک کواد ای، جرایم مجازی و جرایم سایبری به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می رایانه

د، بدین باش می« جرایم»تر از مفهوم  تر و عام وسیع« تخلفات»که اصطالح  (. با توجه به این2113

 

1. Hinduja  

2.Wall  

3.Jordan & taylor  

4.Bocij  

5.Bossler  

6.Buzzell  

7.Higgins  

8 .Pass word 

9.Mcquade 
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طیف وسیعی از رفتارهای انحرافی مرتبط با رایانه اعم از جرم و تخلف « ای تخلفات رایانه»ترتیب، 
که از  کارانه مبتنی بر رایانه های غیرقانونی و خالف فعالیت»گیرد که عبارت است از  را در بر می

 3113)محسنی، « گیرد تکنولوژی اطالعات و ارتباطات صورت میطریق کاربرد شبکه جهانی آزاد، 
ستفاده از خدمات تلفنی و اینترنتی بدون ا توان به ای می (. از جمله شایع ترین تخلفات رایانه221: 

، خرید 1شویی، کالهبرداری از طریق کارت اعتباری اینترنتی، پول 2، قماربازی3پرداخت هزینه
، دسترسی غیرمجاز به 3ان، دسترسی غیرمجاز به اطالعات شخصی و محرمانه دیگر4آنالین کاذب

ها و  ، نوشته1سرقت و جعل هویت، 1، پخش ویروس 3نام کاربری و رمز عبور دیگران، هک کردن
، تهدید 31، آزار و تهدید دیگران از طریق اینترنت، شایعه پراکنی علیه دیگران9های مستهجن عکس

نرم افزار )شکستن  32، نقض مالکیت معنوی )کپی رایت(: مانند کرك کردن33و ترساندن دیگران
و عدم رعایت  های حفاظتی آن( افزار به منظور حذف کردن روش تغییر دادن نرمقفل نرم افزار یا 

 قانون کپی رایت اشاره نمود.
ای، طیف وسیعی از خسارات اقتصادی، روانی و احساسی را به همراه  تخلفات و جرایم رایانه

کی از آن است که میزان جرایمی چون (، حا3991)31گزارش سازمان بازرسی اروپا دارند.
کالهبرداری، سرقت و هک کردن افزایش قابل توجهی یافته است و این جرایم، خسارات مالی 

فیلم و موسیقی  افزار،اند. سرقت دیجیتالی که شامل تکثیر غیرمجاز نرم  فروانی را به بارآورده
 (،431: 2132)هیگنز و همکاران،کند  ها وارد می باشد، میلیاردها دالر خسارت به کمپانی می

شود و هر روز  های اعتباری در معامالت گم می ها دالر پول در استفاده از کارت ساالنه میلیون
شاهد افزایش آمار خرید و فروش ابزار جرایم سایبر مانند کدهای مخرب، حمالت اینترنتی و 

مننین آزار و اذیت که به ه(، 14: 3193باشیم )شعاع کاظمی و مؤمنی،  های امنیتی می حفره
گیرد، عالوه بر  های جنسی با ایمیل یا از طریق چت روم صورت می شکل تهدید یا فرستادن پیام

؛ وال،  2114گردد )بوسیج،  اخاذی، کالهبرداری و زیان مالی، ترس و اضطراب زیادی را موجب می
جازی در میان جوانان به های اجتماعی مختلف در فضای م (. عالوه بر این، محبوبیت شبکه2113

هایی را در مورد دیگران روی صفحه در معرض دید عموم قرار  دهد که چنین پیام ها اجازه می آن

 

1.Phreaking  
2.Gambling  

3.Credit card fraud  

4.False purchases online 

5.Unauthorized access to information 

6.Hacking 

7.Purposely given a virus  

8.Identity theft  

9.Pornography  

10.Spreading rumors about person  

11.Intimidating fighting another person 

12.Crack  

13.Uk audit commission  
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( که باعث بی آبرویی و خدشه دار شدن آبرو و محبوبیت فرد 2119، 3دهند )هیندوجا و پاتنین
مز عبور و دسترسی های سادة هک کردن شامل حدس زدن ر ها و شکل گردد. هک کردن رایانه می

( که اغلب به نوجوانان و 2131، 2ها )باسلر و باراس به حساب کاربری دیگران بدون اجازه آن
ای بدون اجازه از  های رایانه شود که وقت خود را صرف جستجو در شبکه جوانانی نسبت داده می

، 1ورند )فارنلآ های روانی به همراه می کنند، خسارات مالی و آسیب ها می صاحبان آن سیستم
های اجتماعی مجازی در میان جوانان، زمینة سوء  (. گسترش استفاده از شبکه2113، 4؛ یار2112

های  استفاده از اطالعات شخصی افراد در پروفایل یا صفحة شخصی آنان توسط افرادی با انگیزه
در معرض جنسی را فراهم آورده است. تحقیقات حاکی از آن است که از هر سه نفر، یک نفر 

( و رفتارهایی از قبیل تجربة 22: 2111و همکاران،  3گیرد )والك پورنوگرافی آنالین قرار می
نامناسب رابطة جنسی با افراد در فضای مجازی، درگیر شدن در تولید و توزیع غیرقانونی 

و هایی با محتوای جنسی و درگیر شدن در یک رابطة فریبکارانه، فرصتی برای بهره کشی  برنامه
از دیگر آثار جرایم و  (.123: 2131، 3سوء استفاده جنسی از افراد فراهم نموده است )برایس

های  های منحرف، نابهنجاری، تعارض در نقش توان به تشکیل خرده فرهنگ ای می تخلفات رایانه
اجتماعی و اخالل در سازگاری اجتماعی و بحران هویت اشاره نمود. همننین جرایم و تخلفات 

ای با حمله به حریم شخصی و محرمانگی اطالعات شخصی، منجر به کاهش امنیت  نهرایا
گردند. شخص ممکن است قربانی سرقت هویت شده و شهرت و آبروی خود را از دست داده و  می

 متحمل خسارات جبران ناپذیری از لحاظ مالی، روانی و عاطفی شود.
ای در  یکرز، در پی بررسی تخلفات رایانهپژوهش حاضر با تکیه بر نظریه یادگیری اجتماعی ا

باشد. بررسی این موضوع با رویکرد یادگیری اجتماعی از  میان دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن می
نماید: اول اینکه، این نظریه دارای مبنای تئوریک و تجربی بوده و مدعی  چند جهت ضروری می

(. 3913باشد )ایکرز،  رفتارهای انحرافی می ای عمومی و کاربردی در تبیین انواع است که نظریه
در نتیجه برای تبیین و تحلیل رفتارهای انحرافی مرتبط با رایانه نیز مناسب است. دوم اینکه، 

اند و بیشتر به  ای در کشور، عمدتاً با دیدگاه حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار گرفته تخلفات رایانه
نیان و پیامدهای این نوع تخلفات پرداخته شده است. های آن، قربا قوانین موجود و کاستی

ویژه  رسد تاکنون در کشور، تحقیق تئوریکی به های انجام شده، به نظر می همننین، طبق بررسی
از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی در این زمینه انجام نشده است، در نتیجه انجام این تحقیق با 

الوه بر آزمون اعتبار تجربی نظریه، گامی مؤثر در تبیین و تواند ع رویکرد یادگیری اجتماعی، می
ای مناسب  تواند زمینه ای در میان دانشجویان باشد و این شناخت، می تشریح علل تخلفات رایانه

 ای فراهم نماید. کارهای پیشگیرانه از وقوع تخلفات رایانه در تنظیم راه
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 ای در ایران تخلفات رایانه
سال پس از اختراع اولین رایانه، وارد ایران شد. با  22یعنی حدود  3141 رایانه از اوایل سال

گذاری و فعالیت نهادهای متولی فناوری اطالعات و تالش و سرمایه گذاری بخش خصوصی،  سیاست
های اخیر رشد نسبتاً خوبی داشته است. در حال حاضر تقریبا تمام  فناوری اطالعات در سال

ها و مؤسسات خصوصی  ها و مراکز پژوهشی، بانک ولتی خصوصاً دانشگاهها و مؤسسات د وزارتخانه
کنند. عالوه بر آن،  ای استفاده می های رایانه ها و شبکه برای انجام بسیاری از امور خود از سیستم

گیری داشته است. در  های ایرانی افزایش چشم میزان استفاده از رایانه و اینترنت توسط خانواده
های مجازی از قبیل کلوب، فیس بوك، توییتر و  افزایش عضویت جوانان در شبکههای اخیر  سال

تسهیل ارتباطات و به اشتراك گوگل پالس فرصتی برای حضور گسترده جوانان در اینترنت، 
، 3191فراهم آورده است. طبق آمار منتشر شده از سرشماری سال گذاشتن عالئق و تجربیات آنان 

در صد  2/31 3نفر و با ضریب نفوذ 131هزار و  223میلیون و  33در کشور  تعداد کاربران اینترنتی
درصد از کاربران را  41( که 3191است )مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 (. 3192دهند )خبرگزاری مهر،  سال تشکیل می 21-29گروه سنی 
تی در دست نیست، با این حال، ای و اینترن آمار دقیقی در خصوص میزان تخلفات رایانه

ای و اینترنتی در ایران )پلیس فتا( و نیز  های موجود از مرجع رسیدگی به جرایم رایانه گزارش
باشد. مسئوالن  ای در ایران می از منابع مختلف، نشانگر شیوع تخلفات رایانه  های منتشر شده گزارش

ش دانسته است. به استناد گزارش این واحد پلیس فتا، جرایم اینترنتی در ایران را در حال افزای
درصد با انگیزه  1درصد با انگیزه غیر اخالقی،  31درصد از مجرمین با انگیزه مالی،  13پلیس، 

ای  های دیگر مرتکب جرایم رایانه درصد با انگیزه سرگرمی و یک درصد با انگیزه 2جویی،  انتقام
 سال قرار دارند. 13تا  31ی مرد و در گروه سنی ا درصد از مرتکبین جرایم رایانه 93اند.  شده

ای در ایران اعالم شده و  های بانکی و هتک حیثیت مهمترین جرایم رایانه برداشت از حساب
های تهران، خراسان، گیالن و مازندران بوده است  ای به ترتیب در استان بیشترین میزان جرایم رایانه

 (. 3193العات، )به نقل از سایت پویا سازان فتاوری اط
ای نامشخص و تخمین هزینة این دسته از انحرافات و  در حالی که میزان دقیق تخلفات رایانه

دهد که انحرافات  های صورت گرفته نشان می جرایم در مطالعات مختلف، متفاوت است، اما پژوهش
یز از آن مصون ( که جامعة ایران ن2131ای مهم و جهانی است )مون و همکاران،  ای پدیده رایانه
های گوناگون هستیم.  باشد. با ورود ایران به مدرنیته، همزمان شاهد تحوالت وسیعی در عرصه نمی

عنوان محیطی  باشد. دانشگاه به ها می یکی از تغییرات محسوس در ساختار جامعه، افزایش دانشگاه
ر تسهیل دسترسی افراد به نماید، عالوه ب اجتماعی که شرایط جامعه پذیری را برای افراد فراهم می

تکنولوژی اطالعات از قبیل رایانه و اینترنت، شرایط مطلوبی نیز برای یادگیری و ارتکاب تخلفات و 
نماید. عالوه بر آن، دانشگاه به عنوان ابزار کنترل اجتماعی رسمی با قواعد و  جرایم مختلف فراهم می

نحرافی را فراهم و یا از وقوع و شیوع آن تواند زمینة بروز رفتار ا های خاص خود، می چارچوب
جلوگیری نماید. تردیدی نیست که نسل جوان و نوجوان، بیشتر از دیگر افراد با رایانه و اینترنت سر 
 

 . درصد افرادی که حداقل یک بار از اینترنت استفاده کرده اند. 3
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(. در نتیجه با توجه به رابطة تنگاتنگ رایانه و 31: 3111و کار دارد )جاللی فراهانی و باقری اصل، 
ادة باالی دانشجویان از تکنولوژی اطالعات، این گروه بیشتر اینترنت با زندگی دانشجویی و استف

گذارند. بدین ترتیب،  شوند و آمارهای موجود، بر این ادعا صحه می ای می مرتکب تخلفات رایانه
دارد، لزوم توجه، بررسی و تبیین  تهدیدات جدی که طیف وسیع این تخلفات، متوجه افراد جامعه می

 نماید.  آن را ضروری می
 وری بر تحقیقات پیشینمر

های داخلی موجود، با رویکردی حقوقی به جرایم و  اغلب پژوهشهای انجام شده،  با توجه به بررسی
جرایم »( در پایان نامه مقطع دکترای خود با عنوان 3114خرم آبادی )اند.  ای پرداخته تخلفات رایانه

بقه بندی و آسیب شناسی جرایم ط»ای تحت عنوان  ( در مقاله3111طارمی )، «فناوری اطالعات
های مربوط به این  ای، خصوصیات و نیز چالش با رویکردی حقوقی به انواع جرایم رایانه« ای رایانه

پردازند و راهکارهایی را جهت مقابله با این آسیب ارائه داده و  به لوایح قانونی موجود در  جرایم می
پیشگیری انتظامی »ای با عنوان  ( در مقاله3111وی )اند. رض آن تأکید کرده های این زمینه و کاستی

« ای پیشگیری از جرایم رایانه»ای تحت عنوان  ( در مقاله3111جاللی فراهانی )و « از جرایم سایبری
( در 3114صادقی فسائی و محمدی )اند.  ای پرداخته های پیشگیری از جرایم رایانه به بررسی روش

های  شناسانه بر جرایم، امنیت و کنترل در اینترنت و آسیبنگاهی جرم »حت عنوان ای ت مقاله
، عبدالهیان «مسائل اجتماعی زنان در اینترنت»اش با عنوان  ( در مقاله3114راودراد )، «اجتماعی

های اینترنتی و تغییرات هویتی در  نوع شناسی و باز تعریف آسیب»ای تحت عنوان  ( در مقاله3114)
« شناخت آسیبها و جرایم اجتماعی در فضای مجازی»تحقیقی با عنوان ( در 3119رازقی) و« ایران

ای و پیامدهای آن و راهکارهای پیشگیرانه و مبارزه با  از منظر جامعه شناختی به بررسی جرایم رایانه
تحقیقات انجام شده در حیطه جامعه شناسی ها نشانگر آن است که  اند. بررسی این جرایم پرداخته

ای و علل ارتکاب به  باشد. در میان این تحقیقات، میزان جرایم رایانه البا توصیفی میمحدود بوده و غ
ای  به روش اسنادی و کتابخانهها کمتر مورد بررسی واقع شده است. تحقیقات انجام شده غالبا  آن

طور  به ای در ایران، رسد تا کنون تخلفات رایانه اند و به نظر می انجام شده و فاقد چارچوب نظری بوده
طور کلی مورد بررسی واقع  کافی از منظر جامعه شناختی و از دیدگاه یادگیری اجتماعی ایکرز به

ای دیده نشده و  نشده است. همننین در تحقیقات انجام شده تفکیکی میان جرایم و تخلفات رایانه
 اند.  قرار گرفتهای مورد بررسی  همة رفتارهای انحرافی مرتبط با رایانه تحت عنوان جرایم رایانه

و مباحث و  ای، تحقیقات زیادی در خارج از کشور صورت گرفته در زمینة تخلفات و جرایم رایانه
ای،  ای، گرایش به جرایم رایانه موضوعات متعددی از قبیل بررسی مجرمان و قربانیان جرایم رایانه

های روان شناختی،  تنوع دیدگاهای مورد بررسی قرارگرفته است. همننین  میزان و انواع جرایم رایانه
 خورد.  حقوقی و جامعه شناختی نیز در این زمینه به چشم می

و  2ای: ارتباط سرقت نرم افزاری جرم رایانه»( در تحقیق خود با عنوان 3992) 3هلینگر
به بررسی مجرمان از منظر تئوری یادگیری اجتماعی « رسی غیر مجاز به رمز عبور دیگران دست
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( دانلود، استفاده، تکثیر و پخش غیر 3ای شامل پرداخته است. وی دو نوع از جرایم رایانهای  رایانه
ها و اطالعاتشان را مورد  رسی غیرمجاز به رمز عبور سیستم دیگران یا فایل ( دست2مجاز نرم افزار 

ای  نههای رایا ای با جرم بررسی قرار داده است. در این تحقیق، دو متغیر کلیدی که همبستگی قوی
 اند، ارتباط با دوستان متخلف و اطمینان از گرفتار شدن است. داشته
تحلیل نظریه یادگیری اجتماعی از جرایم »ای با عنوان  ( در مقاله3991اسکینر و فریام )  
استفادة عمدی ای شامل  به بررسی پنج رفتار غیرقانونی رایانه« ای در میان دانشجویان دانشگاه رایانه

ار کپی شده یا کپی کردن نرم افزار بدون اجازه، حدس زدن رمز عبور دیگران برای نفوذ به از نرم افز
هایشان، دسترسی به رمز ورود رایانه دیگران بدون اجازه یا اطالع  ها یا دسترسی به فایل رایانه آن

هر ها یا اطالعاتشان، اضافه کردن، حذف کردن، تغییر یا پخش  ها برای نگاه کردن به فایل آن
ای  ها و نوشتن برنامه ویروس یا استفاده از برنامه دیگران بدون اطالع یا اجازة آن اطالعاتی از رایانه

که به اطالعات دیگران صدمه بزند پرداخته است. نتایج این تحقیق، نشانگر رابطة معنادار بین میزان 
ای بوده است. به عبارت  م رایانهپیوند افتراقی، تقویت و تنبیه افتراقی، تعاریف و منابع تقلید با جر

شوند بیشتر  ای می های این تحقیق، هر چه فرد با دوستانی که مرتکب جرایم رایانه دیگر، طبق یافته
در ارتباط باشد و هرچه بیشتر از محیط اطراف خود از قبیل مدرسه و خانواده این جرایم را یاد 

یید واقع شوند فرد بیشتر مرتکب این جرایم بگیرد و نیز هرچه این قبیل رفتارها بیشتر مورد تأ
ای  شود. در این تحقیق، پیوند افتراقی، مهمترین عامل پیش بینی کننده در ارتکاب جرایم رایانه می

 بوده است. 
در سرقت نرم  3کاربرد نظریه بازدارندگی»( در تحقیقی با عنوان 2113) هیگینز و همکاران

اند. متغیرهای مورد  دگی در کاهش سرقت نرم افزار پرداختهبررسی نقش تئوری بازدارن به« افزار
بررسی در این تحقیق عبارت است از: شدت و قطعیت مجازات، بازدارندگی اجتماعی شامل مخالفت 
خانواده و دوستان، بازدارندگی فردی شامل احساس شرم و گناه، قواعد اخالقی مورد قبول، ارتکاب 

ط با دوستان. طبق نتایج این تحقیق، قطعیت مجازات، احساس شرم، قبلی به سرقت نرم افزار و ارتبا
مخالفت خانواده و خودکنترلی پایین رابطة منفی و پیوند با دوستان و همساالن رابطة مثبتی با 

 سرقت نرم افزار دارد. 
: ارزیابی سهم نظریه کنترل 2سرقت دیجیتال»( در تحقیقی با عنوان 2113هیگینز و همکاران )

ای تحت عنوان سرقت دیجیتالی  به بررسی یکی از انواع جرایم رایانه« عی و یادگیری اجتماعیاجتما
پردازند. این تحقیق تأثیر دو نظریة یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی را بر سرقت دیجیتالی  می

ستقیم با های این تحقیق، پیوند افتراقی و تعاریف بطور غیرم مورد آزمون قرار داده است. طبق یافته
گذارند. این تحقیق، مدلی سه عاملی را  تأثیر بر خودکنترلی پایین، روی سرقت دیجیتالی تأثیر می

ارائه نموده است که  "سرقت اجتماعی ←یادگیری اجتماعی  ←خودکنترلی پایین "تحت عنوان 
واسطة بین عنوان  برای فهم رفتار مجرمانه مدلی کاربردی است. در این مدل، یادگیری اجتماعی به

دهند افرادی که  کند. نتایج این تحقیق نشان می خودکنترلی پایین و سرقت دیجیتال عمل می
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طور اجتماعی سرقت دیجیتال را فراگرفته باشند، بیشتر مرتکب  خودکنترلی پایین داشته باشند و به
 شوند. این رفتار مجرمانه می

و گزارش سرقت  2تکنیک خنثی سازی »( در تحقیق خود با عنوان 2119و هیگینز ) 3موریس  
به بررسی سرقت دیجیتال « دیجیتالی؛ بررسی رویکرد نظری چندگانه میان دانشجویان کارشناسی

های مورد استفاده در این تحقیق شامل نظریه یادگیری اجتماعی، خودکنترلی،  اند. تئوری پرداخته
اب سرقت دیجیتالی که با دانلود های خنثی سازی است. متغیر ارتک آنومی در سطح خرد و تکنیک

غیرقانونی فیلم، موسیقی و نرم افزار سنجیده شده و تمایل به ارتکاب سرقت دیجیتالی که با تمایل 
های وابستة این پژوهش  به دانلود غیرقانونی فیلم و موسیقی مورد سنجش قرار گرفته است، متغیر

و قوی ترین پیش بینی کنندة سرقت طور کلی نتایج نشانگر آن است که مهمترین  هستند. به
دیجیتالی )دانلود غیرمجاز فیلم، آهنگ و نرم افزار(، پیوند افتراقی و ارتباط با دوستان است که این 

 کند.  های خنثی سازی نقش مهمی را بازی می عامل در توسعة تکنیک
ستان منحرف و خودکنترلی پایین، ارتباط با دو»( در تحقیقی با عنوان 2131هالت و همکاران )

در پی بررسی تأثیر خودکنترلی پایین و پیوند با همساالن منحرف بر « انحراف اینترنتی نوجوانان
اند. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط مثبت و معنادار خودکنترلی پایین و  انواع انحرافات سایبری بوده

مساالن منحرف نسبت به پیوند با همساالن منحرف با انحرافات سایبری است، اگرچه پیوند با ه
خودکنترلی پایین تأثیر بیشتر و شدیدتری بر انحرافات سایبری داشته است. همننین طبق نتایج، 
پیوند با همساالن منحرف و خودکنترلی پایین با یکدیگر همبستگی دارند. این تحقیق همننین به 

ها  ی واقعی پرداخته است. یافتهبررسی رابطة ارتکاب نوجوانان به تخلفات سایبری با بزهکاری در دنیا
 نشانگر رابطة روشنی بین این دو نبوده است. 

تبیین نقش همساالن و خودکنترلی بر »( در تحقیقی با عنوان 2132هیگینز و همکاران )
در پی بررسی رابطة بین دوستان مجازی و واقعی با دانلود غیر مجاز و رابطة بین « رفتارهای دانلودی
اند. دو تئوری  ند با دوستان )مجازی و واقعی( در ارتباط با دانلود غیر مجاز بودهخودکنترلی و پیو

دهد که  نتایج تحقیق نشان میمورد استفاده در این تحقیق، خود کنترلی و یادگیری اجتماعی است. 
های  کنند. طبق یافته هایی را دانلود می درصد از نمونة مورد مطالعه به شیوة غیر مجاز، آهنگ 41

ها با دانلود غیر  ین پژوهش، بین خودکنترلی، پیوند با دوستان واقعی و مجازی و مدت رابطه با آنا
ای که خود کنترلی پایین و پیوند طوالنی با  گونه مجاز آثار موسیقیایی رابطة معناداری وجود دارد. به

ال دانلود غیر مجاز را کنند، احتم طور غیر قانونی آهنگ دانلود می همساالنی )مجازی و واقعی( که به
کند اما سهم پیوند با  ها به طور کلی از نظریه خود کنترلی حمایت می دهد. اگرچه یافته افزایش می

همساالن در افزایش احتمال به دانلود غیر مجاز بیشتر از خودکنترلی پایین بوده است. نتایج این 
کند به عبارت دیگر  را تأیید نمی تحقیق وجود رابطه بین پیوند با دوستان و خودکنترلی پایین

 خودکنترلی پایین و پیوند با دوستان در دانلود غیر مجاز، مشروط به یکدیگر نیستند.
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(، 2111) 1(، گانتر2113) 2فیسک(، 2111) 3عمدة تحقیقات بررسی شدة دیگر شامل دانیل
در این دسته از تحقیقات، اند.  ( از نظریه یادگیری اجتماعی استفاده کرده2119) 4اینگرامهیندوجا و 

پیوند افتراقی و متغیر ارتباط با دوستان متخلف، مهمترین پیش بینی کنندة مصادیق مختلف جرایم 
(، 2119و همکاران ) 3(، چئون3999)  3دوالندای بوده است. چهار مورد از تحقیقات شامل  رایانه

اند. در میان  کار خود عنوان نکرده(، هیچ چارچوب نظری را در 2133) 1وارنر (،2131) 1لیانگ و لو
( به بررسی نگرش به 2111( و دانیل )3999ها، دوالند ) تحقیقات بررسی شده، تنها دو مورد از آن

ای  ای پرداخته است و بقیه تحقیقات به میزان گرایش و ارتکاب تخلفات رایانه تخلفات رایانه
ای  اند و سهم تخلفات رایانه جنسیتی بوده های اند. اغلب تحقیقات بررسی شده حاوی تبیین پرداخته

های مورد بررسی، تنوع بررسی مصادیق  اند. در میان پژوهش مردان را بیشتر از زنان برآورد نموده
خورد که شامل مصادیقی از قبیل سرقت دیجیتالی، دسترسی  ای به چشم می جرایم و تخلفات رایانه

جاز به رمز عبور و نام کاربری دیگران، جعل هویت، رسی غیر م غیر مجاز به اطالعات دیگران، دست
پورنوگرافی، ویروس و هک کردن بوده که سرقت دیجیتالی )شامل دانلود، استفاده و تکثیر غیر مجاز 
نرم افزار، آهنگ و فیلم( بیشترین سهم را در میان انواع تخلفات مورد بررسی داشته است. مهمترین 

اند از: پیوند با دوستان  و اینترنتی در تحقیقات انجام شده عبارت بوده ای عوامل مؤثر بر تخلفات رایانه
های  های خنثی سازی و میزان مهارت متخلف، تقویت افتراقی، خود کنترلی پایین، استفاده از تکنیک

ای که پیوند با دوستان متخلف و خود کنترلی پایین به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل  رایانه
 اند.  ای شناسایی شده فات و جرایم رایانهبر تخل

 
 چارچوب نظری

است. این تئوری یکی از  31ایکرز 9چارچوب نظری این تحقیق، مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی
فرض اساسی آن بر این ایده استوار های معاصر جرم و انحرافات بوده که  قابل آزمون ترین تئوری

ختار اجتماعی و از طریق کنش متقابل، رفتار سازگارانه و است که فرایند یادگیری، در متن سا
( و بروز رفتارهای مجرمانه یا سازگارانه وابسته 13: 2114، 33)ایکرز و سلرز کند انحرافی را تولید می

(. این نظریه هم 3991؛ ایکرز، 3911به عملکرد متغیرهای فرایند یادگیری اجتماعی است )ایکرز، 
تبیین عوامل افزایش  دهد و هم به رهای مجرمانه و منحرفانه را توضیح میعامل محرك و کنترل رفتا
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. بنابراین این تئوری صرفاً یک (2113، 3)ایکرز و جنسنپردازد  سازگاری و تضعیف سازگاری می
نظریه پوزیتویستی از علل جرم و جنایت نیست بلکه عالوه بر عوامل تسهیل کنندة جرم، شامل 

(. نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز، پیرامون چهار 3991باشد )ایکرز،  یز میعوامل بازدارندة جرم ن
مفهوم اساسی سازماندهی شده است که این مفاهیم خود متأثر از فرهنگ عمومی، ساختار جامعه، 

؛ ایکرز 3999است )ایکرز،  –حجم و اندازه جامعه  –های تعامل اجتماعی در محیط  ها و زمینه گروه
متغیرهای اصلی یادگیری اجتماعی عبارت است از: پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، (. 2113و جنسن، 

 تقلید و تعاریف.
: پیوند افتراقی، اولین اصل نظریه یادگیری اجتماعی بوده که بر مبنای نطریه 2پيوند افتراقی

تارهای این فرآیند معموالً شامل ارتباط مستقیم با افرادی که رفپیوند افتراقی ساترلند است. 
باشد.  های مرجع می شوند و نیز ارتباط غیر مستقیم با گروه متخلفانه یا مجرمانه مرتکب می

کنند که در آن،  ای را فراهم می ها پیوند افتراقی دارد، زمینة اجتماعی عمده هایی که فرد با آن گروه
ادگرفته شده و درونی هایی خاص ی های رفتار کردن به شیوه ها و روش ها، عقالنیت ها، محرك انگیزه

های  گردند. به اعتقاد ایکرز، خانواده و دوستان، مهمترین منابع پیوند افتراقی هستند ولی گروه می
نمایند  های مجازی نیز به فرایند یادگیری کمک می ثانویه از قبیل رسانه جمعی، اینترنت و گروه

(، 4افتند )تقدم اتی که زودتر اتفاق میدارد پیوندها و ارتباط (. همننین ایکرز بیان می2112، 1)وار
( و شامل 3افتند )فراوانی (، اغلب اوقات اتفاق می3کشند )طول مدت مدت زمان زیادی طول می

( تأثیر بیشتری روی 1ها وجود دارد )شدت اند یا رابطة نزدیکی با آن شوند که خیلی مهم دیگرانی می
افتراقی از دو بعد مهم تشکیل شده است. بعد اول، پیوند (. 2113رفتار فرد دارند ) ایکرز و جنسن، 

ارتباط مستقیم و متقابل با دیگرانی »عنوان چیزی که از طریق  است و انحراف را به1 تعاملی -رفتاری
های  شوند و نیز ارتباط غیرمستقیم و هویت یابانه با گروه که انواع خاصی از رفتارها را مرتکب می

بوده که در قالب موافقت یا  9گیرد. بعد دوم کیفیت هنجاری ر میآید، در نظ وجود می به« مرجع
. به زعم ایکرز، مخالفت اخالقی با رفتارهای منحرفانه یا مجرمانه، بخشی از فرآیند پیوند افتراقی است

هایی هستند که زمینة اجتماعی را فراهم  عنوان گروه دوستان، دیگران مهم و اعضای خانواده به
و 31وینفریگیرد ) فرد، در معرض تعاریف، الگوهای تقلید و تقویت افتراقی قرار می کنند که در آن می

 (.3994همکاران، 
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یک  1و واقعی 2ی مورد انتظارتقویت و تنبیه افتراقی مفهومی است که پیامدها: 2تقويت افتراقی
ار همراه است که با یک رفت 3و تنبیهاتی 4ها دهد. این مفهوم به توازن پاداش رفتار خاص را نشان می

های کالسیک  خصوصاً در نظریه« 3بازدارندگی»این مفهوم در واقع شبیه به مفهوم اشاره دارد. 
های خاص و شدید در جلوگیری از ارتکاب فرد به رفتار  انتخاب عقالنی است که به تأثیر مجازات

ی اجتماعی و غیر ها ایکرز بین دو نوع از تقویت کننده (.31: 2111مجرمانه تأکید دارد )گانتر، 
 کند. تر قلمداد می های اجتماعی را در بروز یک رفتار مهم تقویت کنندهاجتماعی تمایز قائل شده و 

های با ارزش واقعی و مورد انتظار، ملموس و غیر  ای از پاداش های اجتماعی مجموعه تقویت کننده
تار افرادی است که بطور ها، حضور و رف ملموس، مادی و نمادین هستند که شامل کلمات، واکنش

نمایند. تقویت غیر  ای را  برای تقویت رفتار فراهم می مستقیم موجب تقویت رفتار شده و یا زمینه
اجتماعی نیز شامل تأثیرات مستقیم فیزیکی مانند تأثیرات فیزیکی مواد مخدر و الکل است )ایکرز و 

 (.2113جنسن، 
بعد از مشاهدة مستقیم یا غیر مستقیم آن رفتار )مثال در : تقلید به الگوبرداری از یک رفتار 7تقليد

که یک الگوی رفتاری تقلید شود یا نشود، متأثر از ویژگی الگوها، رفتار مشاهده  ها( اشاره دارد. این رسانه
های  (. گروه3911های جانشین( است )باندورا،  شده و پیامدهای مشاهده شده از رفتار )تقویت کننده

ها از مهمترین منابع تقلید یا  والدین، دوستان، معلمان( و نیز منابعی نظیر رسانهاجتماعی مهم )
الگوبرداری هستند. تقلید در مراحل اول یادگیری رفتار انحرافی اهمیت زیادی دارد اما سپس اهمیت آن 

 (.499: 3991شود، اگرچه کماکان تأثیر اندکی در استمرار و توقف رفتار دارد )اسکینر و فریام،  کم می
: تعاریف فرآیندی است که از طریق آن افراد رفتارشان را توجیه، تفسیر و ارزیابی کرده و 8تعاريف

هایی است دربارة رفتارهایی خاص  تعاریف نگرش (.2114کنند )ایکرز و سلرز،  غلط و درست را تعیین می
عی از یادگیری که در محیط وسیلة فرایند پیوند افتراقی، تقلید و کنش متقابل با منابع متنو که به

موقعیتی را به عنوان فرصت یا فقدان فرصت شوند و  اجتماعی یک شخص واقع شده است، یاد گرفته می
یادگیری اجتماعی، بین تعاریف مثبت، (. 2113کنند )ایکرز و جنسن،  برای اعمال مجرمانه فراهم می

ار غیر قانونی را مطلوب، قابل پذیرش و مجاز شود. تعاریف مثبت، رفت تمایز قائل می 9منفی و خنثی کننده
دانند و تعاریف  دانند. تعاریف منفی، رفتار غیرقانونی را نامطلوب، غیرقابل پذیرش، غیرمجاز و اشتباه می می

کنند. این تعاریف در  خنثی کننده، رفتار غیر قانونی را بخشودنی، قابل توجیه و قابل تحمل ارزیابی می
شوند. هدف تعاریف خنثی کننده، کاهش  بیرون از هر خرده فرهنگی یادگرفته می جریان اصلی جامعه و
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باشد )ایکرز،  احساس گناه و جلوگیری از سرزنش خود بعد از ارتکاب رفتار منحرفانه یا مجرمانه می
 (.3991؛ اسکینر و فریام، 3991

ست که دارای ارزش ذاتی های جرم و انحرافات ا نظریة یادگیری اجتماعی، یکی از اصلی ترین تئوری
است. این نظریه در بین مطالعات  ای از رفتارهای انحرافی مرتبط با رایانه  قابل توجهی برای فهم مجموعه

ای عمومی و کاربردی  فراوانی که وجود دارد، دارای مبنای تئوریک و تجربی بوده و مدعی است که نظریه
(. در نتیجه برای تبیین و تحلیل رفتارهای 3913رز، باشد )ایک در تبیین انواع رفتارهای انحرافی می

افراد نه فقط ( »3914انحرافی مرتبط با رایانه نیز مناسب است. همننین طبق گفتة ساترلند و کرسی )
های ارتکاب جرم را نیز یاد  گیرند بلکه تکنیک ها را فرا می ها، عقالنیت و نگرش های خاص، محرك انگیزه

بدین ترتیب، افراد نه فقط چگونگی بهره برداری از تجهیزات و «. پینیده باشدگیرند؛ چه ساده چه  می
های استفادة غیرقانونی از  ها و تکنیک های خاص، برنامه گیرند، بلکه همننین روش تکنولوژی را یاد می

است، با  ای صورت گرفته آموزند. عالوه بر آن، مطالعات متعددی که در زمینة تخلفات رایانه ها را نیز می آن
آزمون تجربی ابعاد مختلف نظریه یادگیری، سودمندی و کارآیی این نظریه و ابعاد آن را در فهم تخلفات و 

؛ 2111؛ 2113؛ هیگینز و همکاران، 3991؛ اسکینر و فریام، 3992اند )هلینگر، ای نشان داده جرایم رایانه
 (.2132؛ کانگ و لیم، 2131؛ هالت و همکاران، 2111گانتر، 
ظریه یادگیری اجتماعی، یک نظریه فرآیندی است که در آن متغیرهای پیوند افتراقی، تقویت ن

افتراقی، تقلید و تعاریف با یکدیگر تعامل متقابل دارند. فرایند یادگیری اجتماعی یک فرایند پویاست و 
مانه و سازگارانه اثر باشد که بر یادگیری رفتارهای مجر شامل بازخورد و اثرات متقابل بین این متغیرها می

گذارند. پیوند افتراقی با دیگرانی که موافق رفتارهای منحرفانه هستند، نوعاً مقدم بر ارتکاب به یک  می
باشد. بدیهی است که ارتباط، تقویت رفتار انحرافی، الگوهای منحرفانه و قرارگیری در معرض  عمل می

افتد. نظریة یادگیری  ده و گروه دوستان اتفاق میتعاریفِ مطلوب و نامطلوبِ انحراف، ابتدا در خانوا
اجتماعی معتقد است که افراد از طریق تقویت افتراقی در فرایند پویای یادگیری اجتماعی، منحرف 

کنند. در نتیجه تقویتِ مورد انتظار، موجب ارتکاب اولیه  های مجرمانه را حفظ می موقعیت شوند و یا  می
های مهم در زندگیشان، ارزیابی از  گردد. عالوه بر این، مردم در تعامل با گروه رفتار، تداوم یا توقف آن می

گیرند. این تعاریف، رفتارهای کالمی و شناختی هستند که  رفتارهایشان به عنوان خوب یا بد را یاد می
ه عنوان محرك برای رفتار عمل کنند. افرادی ک توانند تقویت شوند و همننیین به طور مستقیم می به

کنند، احتمال  رفتارهای انحرافی را خوب )تعریف مثبت( یا حداقل موجه )تعریف خنثی کننده( تعریف می
ها، تصورات و  بیشتری دارد که مرتکب آن رفتارها شوند. تعاریف مطلوبِ رفتار انحرافی شامل نگرش

ای انحرافی را تحت باشد که طیف وسیعی از جرم و جنایت و دیگر رفتاره توجیهات فرد از آن رفتار می
وسیلة اعضای  شوند و به (. تعاریف از طریق تقلید یاد گرفته می2113دهد )ایکرز و جنسن،  تاثیر قرار می

شوند و به محض یادگیری، این تعاریف به عنوان محرك و  ها همراه هستند، تقویت می هایی که با آن گروه
شوند. در نتیجه تعاریف با الگوهای تقلید  به کار گرفته میای برای انجام یا عدم انجام رفتار انحرافی  انگیزه

(. نکتة مهم در این فرایند این است که بعد از اینکه یک 3999، 3؛ کرون3993اند )ایکرز و لی،  در تعامل

 

1. Krohn 
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های واقعی )اجتماعی و غیر اجتماعی( وارد بازی شده و بر  ها و بازدارنده عمل اتفاق افتاد، تقویت کننده
 گذارند. کرار شدن آن عمل و فراوانی آن تأثیر میاحتمال ت

کند که افراد در معرض فرایندها و  دانشگاه به عنوان ساختار اجتماعی، شرایط و بستری را فراهم می
های یادگیری قرار بگیرند. ارتباط با دوستان، عالوه بر مواجه کردن فرد با الگوهای رفتارهای  مکانیسم

باشد. فرد در  در یادگیری تعاریفِ مطلوب و نامطلوب مربوط به این رفتارها می ای، عاملی انحرافی رایانه
ای دوستان خود قرار گرفته و بدین ترتیب، باورها و اعتقادات  معرض هنجارهای مطلوبِ تخلفات رایانه

که دوستان نقش مهمی در یادگیری  کند. عالوه بر این خود در این زمینه را شکل داده و درونی می
ای و تعاریف مطلوب آن دارند، واکنش و عکس العمل آنان و نیز حمایت و تشویق  وهای متخلفانه رایانهالگ

ای نقش  تواند در جهت تداوم و یا توقف رفتارهای انحرافی رایانه ای می آنان در ارتکاب به تخلفات رایانه
شک  ابط دوستانه است که بیمهمی داشته باشد. در نتیجه گروه همساالن مهمترین زمینة اجتماعی در رو

ای دارد. عالوه بر دوستان، دیگران مهمی مانند اعضای خانواده،  تأثیر زیادی روی یادگیری تخلفات رایانه
ای دارند. بدین ترتیب که هم  استادان و معلمان نیز نقش مهمی در یادگیری رفتارهای انحرافی رایانه

های مورد انتظار و واقعی آنان در  شوند و هم واکنش منبعی برای تقلید رفتارهای انحرافی محسوب می
های قانونی  که وضعیت ای، عاملی در تقویت این رفتارها است. با توجه به آن زمینة ارتکاب تخلفات رایانه

رود که تأیید و حمایت از  کنند، در نتیجه انتظار می ای فراهم می منبعی برای تعریف منفی از جرم رایانه
همننین کنترل رسمی  ای توسط دانشجویان، فراوانی این رفتارها را کاهش دهد. یم رایانهقوانین ضد جرا

گردد به عنوان عاملی بازدارنده در  در دانشگاه که از طریق مراجعی مانند کمیته انضباطی اِعمال می
اد مختلف آن، کند. نتیجه اینکه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز و ابع ای عمل می رفتارهای انحرافی رایانه

تواند تبیین مناسبی در جهت فهم تخلفات  ای را داشته و می قابلیت استفاده در بررسی تخلفات رایانه
 ای در میان دانشجویان ارائه نماید. رایانه

 فرضیه اصلی
 ای رابطة مستقیم وجود دارد. بین یادگیری اجتماعی و تخلفات رایانه

 فرضیات فرعی
 ای رابطة مستقیم وجود دارد. تخلفات رایانهبین پیوند افتراقی و   -3
 ای رابطة مستقیم وجود دارد. بین تقویت افتراقی و تخلفات رایانه -2
 ای رابطة مستقیم وجود دارد. بین تقلید و تخلفات رایانه -1
 ای رابطة مستقیم وجود دارد. بین تعاریف و تخلفات رایانه -4

 
 روش تحقيق

باشد. واحد تحلیل این تحقیق، در سطح  رح تحقیق از نوع مقطعی میروش پژوهش حاضر، پیمایشی و ط
فرد )دانشجو( بوده است. جمعیت تحقیق این پژوهش، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران که 

 3334پسر و  1213نفر ) 9941ها  باشد که تعداد آن اند، می مشغول به تحصیل بوده 3193 -92در سال 
دست آمده از فرمول کوکران، حجم کل نمونة الزم برای تعمیم به  که طبق نتایج به دختر( بوده است

دانشجو برآورد گردید. با توجه به احتمال مخدوش  111درصد اطمینان،  93جمعیت تحقیق، با احتمال 
های نامربوط، مفقود شدن  ها در اثر پاسخ ندادن، الگوی یکنواختی در پاسخ دهی، پاسخ نامه شدن پرسش
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نامه تکثیر و توزیع  پرسش 411نامه و غیره و برای جلوگیری از کاهش حجم نمونه، در مجموع  پرسش
نامه مورد تجزیه و تحلیل  پرسش 411های مخدوش، در نهایت  نامه گردید. پس از کنار گذاشتن پرسش

ونه انتخاب عنوان نم متناسب با حجم به 3ای گیری طبقه قرار گرفت. نمونة مورد بررسی به روش نمونه
نامه و به شیوة جمع اجرا گردآوری شده است. برای حصول  های تحقیق با ابزار پرسش اند. داده شده

استفاده شده است. در اعتبار سازه،  1و اعتبار سازه 2اطمینان از اعتبار ابزار مورد استفاده، از اعتبار محتوایی
ها یا تحقیقات انجام گرفتة قبلی هماهنگی  نظریهمفهوم و مقیاس یا سازة تحقیق باید با روابط مدنظر در 

های پیش بینی شده در تحققیات انجام  باشد. اگر مفهوم، مقیاس یا سازة تحقیق روابط یا جهت داشته
گرفته قبلی را نشان دهد، بر اساس اعتبار سازه، مفهوم و مقیاس مورد نظر از اعتبار برخوردار است 

(، مشاهده شده T، بر اساس آزمون مقایسه میانگین دو گروه )آزمون در این تحقیق(. 34: 3111)دواس، 
ای در پسران بیشتر از دختران بوده است. این یافته با نتایج تحقیقات  است که میزان تخلفات رایانه

؛ 2119، 4؛ هیندوجا و پاتنین2113، 2113؛ هیگینز، 2132؛ مون و همکاران، 3991)اسکینر و فریام، 
ای( از اعتبار سازه  ( مطابقت دارد. در نتیجه مقیاس متغیر وابسته )تخلفات رایانه2131، هالت و همکاران

باشد. همننین برای سنجش اعتبار سازه تجربی مقیاس متغیر مستقل، از تحلیل  نظری برخوردار می
است که گیری لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته و نشان داده  عاملی تأییدی استفاده شده که در مدل اندازه

های برازش مدل نیز حاکی از آن  باشند. شاخص متغیرهای مستقل از اعتبار سازه تجربی برخوردار می
گیری از برازش مطلوبی برخوردارند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای  های اندازه است که مدل

 ( نشان داده شده است. 3مستقل در جدول)
 

 های برازندگی ادير استاندارد بارهای عاملی و شاخص: مق1جدول 
متغیرهای 

بار  ها مؤلفه تحقیق
 عاملی

Chi- 
Square 

p-
value 

Chi- 
Square/df 

RMSEA GFI 

پیوند 
 افتراقی

 31/1 نگرش دوستان

 11/1 تعداد دوستان - - - 11/3 11/1
شدت رابطه با 

 93/1 دوستان

تقویت 
 افتراقی

 41/1 عکس العمل

21/1 31/1 21/1 111/1 11/3 
 11/1 بازدارندگی

 41/1 پاداش

 19/1 تشویق

 تعاریف
 14/1 انکار مسئولیت

33/3 211/1 11/3 113/1 99/1 
 33/1 انکار خسارت

 

1.Stratified sampling 

2.Content validity  

3.Construct validity  

4.Patchin 
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محکوم کردن 
 31/1 محکوم کنندگان

 14/1 سرزنش قربانی
توسل به 

 13/1 ترهای باال وفاداری

 تقلید

 39/1 (3گویه )

99/21 143/1 13/3 142/1 99/1 

 12/1 (2گویه)
 19/1 (1گویه)
 31/1 (4گویه)
 39/1 (3گویه)
 31/1 (3گویه)
 34/1 (1گویه)
 31/1 (1گویه)

 

باخ استفاده شده است که نتایج برای سنجش پایایی ابزار تحقیق نیز از ضریب آلفای کرون
 3های تحقیق، نشانگر آن است که ضریب آلفا برای بعد علیه داده و سیستم ) سنجش پایایی مقیاس

 -، بعد رفتاری14/1گویه(  3، بعد فرهنگی) 33/1گویه(  1، برای بعد جعل هویت)12/1گویه( 
، بعد 13/1گویه(  1ل )، بعد عکس العم11/1گویه( 1، بعد هنجاری )93/1گویه(  33تعاملی)

 11/1، بعد تقلید 19/1گویه( 1، بعد تشویق )11/1گویه( 1، بعد پاداش )93/1گویه(  33بازدارندگی)
و  3های تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی است. داده 19/1گویه(  9و بعد تعاریف )

 ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است.  های رگرسیونی و مدل معادالت و با استفاده از مدل 2لیزرل
 

 تصريح مفاهيم و سنجش متغيرها
ای به کمک مطالعه اکتشافی، چهارده نوع از  برای سنجش متغیر تخلفات رایانه 3:ای تخلفات رايانه

« جعل هویت»، «علیه داده و سیستم»ای شناسایی شده که در قالب سه بعد  مصادیق تخلفات رایانه
 سنجش قرار گرفته است. مورد« فرهنگی»و 

به تخلفات و جرایمی اشاره دارد که از طریق هک کردن، انتقال ویروس  :بعد عليه داده و سيستم
ها دسترسی پیدا کرده و  صورت غیر مجاز به سیستم یا اطالعات اشخاص و سازمان های دیگر به یا روش

ها را بدون اجازه در اختیار دیگران  دادهها شده و یا اطالعات و  موجب هر نوع تغییر یا صدمه زدن به آن
هایی تعریف شده و در نهایت پنج سؤال به آن  ها و معرف قرار دهد. برای سنجش این بعد، مؤلفه

 اختصاص داده شد. 
کند که در آن فرد از یک هویت ساختگی،  ها و تخلفاتی اشاره می به فعالیت :بعد جعل هويت

برای (. 214: 2131کند )اسمیت،  ارتکاب جرم استفاده می دستکاری شده و یا جعلی برای تسهیل
 ها، سه گویه در نظر گرفته شده است.  ها و معرف سنجش این بعد، پس از مشخص نمودن مؤلفه

 

1.Spss  

2.Lisrel  

3.Computer offences  
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های  : به هر نوع تخلف و جرمی اشاره دارد که علیه محتوا، مالکیت معنوی، ارزشبعد فرهنگی 
زند. برای  ها صدمه می هدید افراد شده و از لحاظ روانی به آنفردی و اجتماعی بوده و منجر به آزار و ت

سنجش این بعد از چهار مؤلفه شامل پورنوگرافی، تهدید با ایمیل، شایعه پراکنی علیه دیگران و کرك 
ها، شش گویه به  کردن )شکستن قفل( نرم افزار استفاده شده و در نهایت پس از مشخص نمودن معرف

های تجربی پیشین )اسکینر و  سازی بر مبنای پژوهش فرآیند شاخص ست.آن اختصاص داده شده ا
؛ هیگینز و 2114؛ هیندوجا، 2114؛ فاستر، 3999؛ دوالند و همکاران، 3992؛ هلینگر، 3991فریام، 

 ( انجام شده است.2132و کونگ و لیم، 2131؛ هالت و همکاران، 2111همکاران، 
تعاملی و هنجاری استفاده گردید.  -قی، از دو بعد رفتاریبرای سنجش پیوندافترا:  پيوند افتراقی

تعاملی و مؤلفة نگرش دوستان  –دو مؤلفة تعداد دوستان و شدت رابطه با دوستان برای بعد رفتاری 
ای برای بعد هنجاری انتخاب گردید. این متغیر بر مبنای تحقیقات پیشین  به تخلفات رایانه3صمیمی

( مورد 2131؛ می و همکاران، 2114؛ ایکرز و همکاران، 3993ایکرز و لی، ؛ 3994)وینفری و همکاران، 
 سنجش قرار گرفته است.

متغیر تقویت افتراقی در این تحقیق در چهار بعد  شامل عکس العمل،  تقويت افتراقی:
بازدارندگی، پاداش و تشویق مورد بررسی واقع شده است. این سنجش بر مبنای تحقیقات تجربی 

؛ هیگینز و همکاران، 2111؛ گانتر، 3991؛ ایکرز و دیگران، 2119؛ ایکرز، 2114کرز و لی، پیشین )ای
 ( بوده است.2113

به واکنش دیگران مهم ازقبیل خانواده، دوستان، معلمان و استادان نسبت به رفتار : 2عكس العمل
 انتخاب گردید.  1کند. برای سنجش بعد عکس العمل، مؤلفة عکس العمل تصوری دوستان فرد اشاره می

مجازات  نهادهای رسمی و غیر 3و سرعت3، شدت4بازدارندگی شامل سه بعد قطعیت :بازدارندگی
(. سنجش این بعد، با انتخاب دو مؤلفة بازدارندگی رسمی و 3919باشد )ایکرز و همکاران،  رسمی می
( صورت گرفته 2جه )( و سپس مؤلفة قطعیت به عنوان مؤلفة در3به عنوان مؤلفة درجه ) 1غیر رسمی

قطعیت، بازدارندگی کمیتة انضباطی دانشگاه بوده است. برای سنجش  -است. معرف بازدارندگی رسمی
 انتخاب گردید. 1قطعیت، معرف بازدارندگی دوستان نزدیک و صمیمی -بازدارندگی غیر رسمی

ایی که ه صورت گرفته است. معرف 9: سنجش بعد پاداش از طریق مؤلفة پاداش تصوریپاداش
حس متفاوت بودن، هیجان انگیز بودن، حس موفقیت و برتری، »برای این مؤلفه عنوان شده، شامل: 
گو قادر به انتخاب چند مورد از این موارد بوده است.  که پاسخ« تفریح و کنجکاوی، انتقام از دیگران

 .دست آمده است هایی که عالمت زده، به نمرة پاداش فرد از مجموع تعداد گزینه

 

1.Attitude of Close friends  
2.Reaction  

3.Perceived Reaction  of  friends 

4.Certainty 

5.Severity 

6.Swiftness 

7.Formal & Informal Deterrence 

8.Deterrence of  Close & best friends  

9.Perceived reward  
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ل تحليلی تحقيقمد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : مدل تحليلی تحقيق1شكل 

تخلفات 
 رایانه 

 فرهنگی

جعل 
 هویت

علیه 
داده و 
 سیست 

د از دیگران مهم در دیدن تقلی
 شخصی دیگران اطالعات

 
 رال 

مهم در استفاده از  تقلید از دیگران
 هویت جعلی در فضای مجازی

تقلید از دیگران مهم در استفاده غیرمجاز  
 و رمز عبور دیگران از نام کاربری

تقلید از دیگران مهم در دادن  تقلید
 مجازی اطالعات نادرست در فضای

دیگران مهم در دیدن  تقلید از
 نمرات دوستان بدون اجازه آنها

تقلید از دیگران مهم در هک و 
 کرك کردن

 

تقلید از دیگران در دیدن سایتهای 
 غیر اخالقی

 333 

تقلید از دیگران مهم در انتقال ویروس به 
 سیستم دیگران

 

 انکار مسئولیت

 محکوم کردن محکوم کنندگان

 انکار خسارت

 تعاربف

 زنش قربانیسر

 توسل به وفاداری های باالتر

 عکس العمل

 پاداش

 بازدارندگی
تقویت 
 افتراقی

 تشویق

 نگرش دوستان 

پیوند 
 شدت رابطه با دوستان افتراقی

 تعداد دوستان
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انتخاب گردید و این سؤال مطرح شد  2گیری این بعد، مؤلفة تشویق دوستان : برای اندازه3تشويق
 «.ای را انجام دهم کنند که تخلفات رایانه دوستانم مرا تشویق می»که 

های این  انتخاب گردید. معرف 1های خنثی سازی برای سنجش این متغیر، مؤلفه تکنیک:تعاريف
، محکوم کردن 3، سرزنش قربانی3، انکار خسارت4ی سازی انکار مسئولیتمؤلفه شامل پنج فن خنث

 است.باشد که با نه گویه مورد سنجش قرار گرفته  می 1های باالتر و توسل به وفاداری 1محکوم کنندگان
؛ ایکرز و 2119؛ موریس و هیگینز، 3991مبنای سنجش این متغیر، تحقیقات )اسکینر و فریام، 

 ( بوده است.2131همکاران، 
استفاده شده که با این سؤال مورد  9برای سنجش تقلید، از مؤلفة تقلید از دیگرانِ مهم تقليد:

گذارید و مورد  ها احترام می آناید کسانی که شما به  آیا هیچ گاه دیده یا شنیده»سنجش واقع شد: 
تأیید شما هستند)مانند اعضای خانواده، دوستان صمیمی، اقوام، اساتید و معملین دوره دبیرستان( 

مبنای سنجش این متغیر، تحقیقات )اسکینر و «. ای را انجام داده باشند؟ هریک از تخلفاتِ رایانه
 ( بوده است.2114؛ لی و همکاران، 3991فریام، 

 
 های توصيفی هيافت

 توصيف پاسخگويان بر حسب متغيرهای جمعيت شناختی: -3
گویان را دانشجویان دختر و  درصد( از پاسخ 331نفر ) 211در نمونه مورد بررسی پژوهش حاضر،

 13تا 31گویان  دامنة سنی پاسخ دهند. ها را دانشجویان پسر تشکیل می درصد( از آن 11نفر ) 311
 3/33نفر) 223سال با  21 – 22سال است و گروه سنی  23ا حدود ه سال و میانگین سنی آن

 1/13نفر ) 131دهند. به لحاظ مقطع تحصیلی،  گویان را تشکیل می درصد( بیشترین تعداد پاسخ
درصد( در مقطع کارشناسی ارشد  2/31نفر ) 31درصد( از پاسخگویان درمقطع کارشناسی و 

نفر  333گویان در دورة روزانه و  در صد( از پاسخ 2/13نفر) 211باشند.  مشغول به تحصیل می
 34درصد ) 1/23کنند. دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی با  درصد( در دورة شبانه تحصیل می 1/21)

نفر دختر  34درصد ) 3/21نفر پسر( و بعد از آن دانشکدة علوم اقتصادی و اداری با  24نفر دختر و 
 2/4گویان را دارند. دانشکده هنر و معماری و دانشکده الهیات با  خنفر پسر( بیشترین تعداد پاس 29و 

 اند.  گویان را به خود اختصاص داده نفر( کمترین میزان پاسخ 31درصد )
 
 

 

1.Prais  

2.Prais of Friend 

3.Techniques of Neutralization 

4.Denial of Responsibility 

5.Denial of Injury 

6.Denial of a Victim 

7.Condemnation of Condemners 

8.Appeal to Higher Loyalties 
9.Imitation of significant others  
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 ای: گويان بر حسب ميزان و نوع ارتكاب به تخلفات رايانه توصيف پاسخ. 2
و « جعل هویت»، «سیستمعلیه داده و »ای، از سه بعد شامل  برای سنجش تخلفات رایانه   
 استفاده شده است.« فرهنگی»
 

 ای پاسخگويان برحسب بعد عليه جعل هويت توزيع تخلفات رايانه .1.2
دادن اطالعات نادرست به دیگران در »طبق جدول، بیشترین میزان تخلفات در این بعد مربوط به 

ک سال گذشته به میزان نفر( از دانشجویان در طول ی 331درصد )1/23باشد.  می« فضای مجازی

اند. کمترین  نفر( نیز گاهی اوقات مرتکب این رفتار شده 323درصد ) 1/13زیاد و خیلی زیاد و 

« ایجاد صفحة شخصی در فضای مجازی با هویت جعلی»میزان تخلفات در این بعد نیز مربوط به 

ته اصالً مرتکب این نفر( از دانشجویان در طول یک سال گذش 111درصد ) 1/11بوده است که تنها 

 نفر( از آنان به میزان 21درصد ) 3اند و تنها  این رفتار را انجام داده اند و یا به میزان کمی  رفتار نشده

 

 توزيع فراوانی و درصدی بعد جعل هويت بر حسب جنس پاسخگويان .2جدول 

یر
تغ

م
 

عد
ب

 

 ای های تخلفات رایانه گویه
 

 گزینه

 جمع کل دختر پسر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 
انه

رای
ت 

لفا
تخ

 
ی

ا
 

 

ت
وی

 ه
ل

جع
 

برایم پیش آمده که در فضای 
های  مجازی در مورد ویژگی

شخصی ام به دیگران، اطالعات 
 نادرست بدهم.

 9/43 339 3/43 321 3/14 43 اصالً و کم

 1/13 323 1/11 91 3/21 13 گاهی اوقات

 1/23 331 3/23 31 4/11 33 زیادوخیلی زیاد

از نام کاربری و رمز عبور  
ها  دیگران بدون اجازة آن

 ام استفاده کرده

 4/11 133 1/19 243 4/33 13 اصالً و کم

 1/33 41 1/3 31 1/23 29 گاهی اوقات

 9/9 41 3/4 33 1/23 29 زیادوخیلی زیاد

با هویت دیگران و بدون آگاهی 
ای شخصی) در  آنان، صفحه

ك یا دیگر فضاهای فیس بو
 ام. مجازی( ایجاد کرده

 1/11 111 9/11 241 1/11 91 اصالً و کم

 2/33 43 3/1 21 3/33 22 گاهی اوقات

 3 21 3/2 1 1/9 31 زیادوخیلی زیاد

 
اند.  مقایسه میان دو جنس نشانگر آنست که میزان  زیاد و خیلی زیادی این رفتار را انجام داده

باشد. به  تخلف در میان دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر می 1از این  ارتکاب به هر یک
نفر( از دانشجویان پسر در طول یک سال گذشته به میزان زیاد و  33درصد ) 4/11عنوان مثال 

اند در  های شخصی خود داده خیلی زیادی در فضای مجازی به دیگران اطالعات نادرستی از ویژگی
 باشد. نفر( می 31درصد ) 3/23ن برای دانشجویان دختر تنها حالیکه این میزا

  



 2شناسی ایران، دوره پانزدهم، شمارۀ  مجله جامعه

42 

 

 گويان برحسب بعد عليه داده و سيستم ای پاسخ توزيع تخلفات رايانه .2.2
 گويان توزيع فراوانی و درصدی بعد عليه داده و سيستم بر حسب جنس پاسخ .3جدول 

یر
تغ

م
 

عد
ب

 

 ای های تخلفات رایانه گویه
 

 گزینه

 جمع کل دختر پسر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

انه
رای

ت 
لفا

تخ
 

ی
ا

تم 
یس

 س
ه و

داد
ه 

علی
 

برایم پیش آمده که اطالعات 
)داده، فیلم و عکس( شخصی و 

محرمانة دیگران را بدون 
 ها ببینم. آگاهی آن

 1/31 211 1/13 213 4/31 13 اصالً و کم

 3/21 11 1/33 44 1/29 19 گاهی اوقات

 3/31 41 4/1 21 1/31 21 ی زیادزیادوخیل

اطالعات)داده، فیلم و عکس( 
شخصی و محرمانة دیگران را 

ها پخش  بدون اجازة آن
 ام. کرده

 2/94 111 2/91 233 3/13 333 اصالً و کم

 4 33 3/3 1 1/9 31 گاهی اوقات

 1/3 1 1/1 2 1/1 3 زیادوخیلی زیاد

برایم پیش آمده که بدون 
ستان خود، نمرات اجازة دو

ها را در ببینم و به جای  آن
 ها اعتراض ثبت کنم. آن

 3/11 133 91 232 9/33 19 اصالً و کم

 4/1 11 3/3 4 3/39 23 گاهی اوقات

 3/3 22 34/1 4 3/31 31 زیادوخیلی زیاد

سیستم، رمز عبور و نام 
های  کاربری دیگران یا شبکه
 ام. سازمانی را هک کرده

 1/91 111 3/91 233 3/14 332 و کم اصالً

 1/4 39 3/3 1 32 33 گاهی اوقات

 3/3 3 4/1 3 1/1 3 زیادوخیلی زیاد

آگاهانه, ویروس یا هر برنامة 
مخرب دیگری را به سیستم 

 ام. دیگران انتقال داده

 3/94 119 3/91 233 9/14 321 اصالً و کم

 3/4 31 1/1 2 32 33 گاهی اوقات

 3/1 3 1/1 2 1 4 زیادوخیلی زیاد

 
اند،  های جدول، بیانگر آنست که میزان دانشجویانی که اصالً مرتکب این پنج تخلف نشده داده

اند. کمترین میزان تخلفات در این بعد،  بیشتر از دانشجویانی است که این رفتارها را انجام داده
 91باشد که بیش از  می« هک کردن» و« انتقال و پخش ویروس به سیستم دیگران»مربوط به 

اند. بیشترین میزان  درصد دانشجویان، این رفتار را هرگز انجام نداده و یا به میزان کمی انجام داده
بوده است که « رسی غیر مجاز به اطالعات شخصی دیگران دست»تخلفات در این بعد مربوط به 

اند. مقایسه میان دو  دی مرتکب این رفتار شدهدصد از دانشجویان به میزان زیاد و یا خیلی زیا 3/31
 اند. دهد که پسران بیشتر از دختران مرتکب هر یک از این پنج تخلف شده جنس نشان می
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 بعد فرهنگیگویان برحسب  ای پاسخ توزیع تخلفات رایانه .3.2
 توزيع فراوانی و درصدی بعد فرهنگی بر حسب جنس پاسخگويان .4جدول 

یر
متغ

 

عد
ب

 

 ای ای تخلفات رایانهه گویه
 

 گزینه

 جمع کل دختر پسر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

انه
رای

ت 
لفا

تخ
 

ی
ا

 

گی
رهن

ف
 

برایم پیش آمده که به شکستن 
قفل نرم افزار یا )کرك کردن( 

 اقدام کنم.

 4/19 121 3/19 242 1/311 11 اصالً و کم

 2/31 43 1 39 3/33 22 گاهی اوقات

 4/31 42 1/1 9 1/24 11 یلی زیادزیادوخ

های  برایم پیش آمده که از سایت
غیر اخالقی و با مضامین جنسی 

 دیدن کنم.

 1/33 221 9/31 313 1/21 11 اصالً و کم

 1/29 331 21 32 3/42 33 گاهی اوقات

 4/33 32 2/1 22 3/11 41 زیادزیاد وخیلی

برایم پیش آمده که فیلم و یا 
 ر غیر اخالقی را تماشا کنم.تصاوی

 1/31 211 3/39 311 1/13 49 اصالً و کم

 3/23 311 3/23 31 3/14 43 گاهی اوقات

 3/33 31 2/9 23 3/21 11 زیادزیاد وخیلی

های  برایم پیش آمده که فیلم
غیر اخالقی را در اختیار دوستان 

 و یا دیگران قرار بدهم.

 2/13 111 1/13 211 3/33 14 اصالً و کم

 3/31 39 3/33 13 3/21 11 گاهی اوقات

 1/3 21 2/2 3 1/33 23 زیادزیاد وخیلی

برایم پیش آمده است، در اینترنت 
درباره دیگران مطالبی را منتشر 

ها شایعه پراکنی  کنم و یا علیه آن
 نمایم.

 1/93 113 1/99 231 1/11 331 اصالً و کم

 1/2 33 1/1 2 1/3 9 گاهی اوقات

 3/3 3 - - 3/4 3 زیادزیاد وخیلی

های تهدید  برای دیگران ایمیل
 ام. آمیز فرستاده

 1/92 114 9/91 231 3/11 311 اصالً و کم

 4 33 1/1 2 3/31 34 گاهی اوقات

 2/1 31 4/1 3 9 32 زیادزیاد وخیلی

 
شایعه پراکنی علیه »ان ارتکاب مربوط به ای در این بعد، کمترین میز از میان شش تخلف رایانه

نفر( از دانشجویان در طول یک سال گذشته اصالً این رفتار  113درصد ) 1/93باشد که  می« دیگران
های تهدید آمیز برای  فرستادن ایمیل»اند.  را انجام نداده و یا به میزان کمی آن را انجام داده

نفر( از  114درصد ) 1/92ای که  گونه ی دارد. بهنیز در میان دانشجویان فراوانی کم« دیگران
 2/1اند و تنها  اند و یا به میزان کمی این رفتار را انجام داده دانشجویان اصالً مرتکب این رفتار نشده

های غیر  دیدن سایت»اند.  درصد از آنان به میزان زیاد و خیلی زیادی مرتکب این رفتار شده
 4/33ای در بعد فرهنگی را در میان دانشجویان دارد، که  ت رایانهبیشترین فراوانی تخلفا« اخالقی
نفر( گاهی اوقات  331درصد ) 1/29نفر( از دانشجویان به میزان زیاد و خیلی زیاد و  32درصد )

تخلف  3دهد که میزان ارتکاب به هر یک از  اند. مقایسه دو جنس نشان می مرتکب این رفتار شده
باشد. به عنوان مثال به  در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر می ای در بعد فرهنگی رایانه

درصد از دانشجویان پسر در طول یک سال گذشته، به میزان زیاد و خیلی زیادی  3/21عنوان مثال، 
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 2/9که این میزان برای دانشجویان دختر  اند، در حالی ها و تصاویر غیر اخالقی را تماشا کرده فیلم
 اشد.ب درصد می

 
 گویان بر حسب ابعاد سه گانه ای پاسخ توزیع تخلفات رایانه. 2.2

« فرهنگی»و « جعل هویت»، «علیه داده و سیستم»ای از ترکیب سه بعد  متغیر تخلفات رایانه
های این سه بعد، ابعاد این متغیر هم ارز شده و  دست آمده است. با توجه به برابر نبودن گویه به

اند و در نهایت بر اساس دامنة نظری در سه سطح پایین، متوسط و  یب شدهسپس  با یکدیگر ترک
 نشان داده شده است. 3باال رتبه بندی شدند که در جدول شمارة 

 ای گويان بر حسب ميزان تخلفات رايانه توزيع فراوانی پاسخ .5جدول 

 ای تخلفات رایانه
 ای تخلفات رایانه علیه داده و سیست  جعل هویت فرهنگی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/31 213 4/13 114 9/32 231 3/31 212 ک 

 41 333 3/22 19 11 349 1/11 332 متوسط

 1/2 33 3/2 31 2/31 43 1/4 39 زیاد

 311 411 311 411 311 411 311 411 کل

 
ای  مرتکب تخلفات رایانههای جدول بیانگر آنست که نیمی از دانشجویان به میزان کمی  داده

درصد  2/31باشد که  می« جعل هویت»اند. بیشترین میزان تخلفات در میان دانشجویان در بعد  شده
نفر( به میزان متوسطی مرتکب تخلفات  349درصد ) 11نفر( از دانشجویان به میزان زیاد و  43)

علیه داده و »ای مربوط به بعد  اند. کمترین میزان تخلفات رایانه ای در بعد جعل هویت شده رایانه
نفر( به  19درصد ) 3/22نفر( از دانشجویان به میزان کم و  114درصد) 4/13باشد که  می« سیستم

 اند.  میزان متوسطی مرتکب این نوع از تخلفات شده
 

 های تحلیلی یافته
 مدل معادالت ساختاری:

ر کلی و نیرومند از خانواده ، تکنیک تحلیل چند متغیری بسیا3یابی معادالت ساختاری مدل
ای از معادالت رگرسیون را به  دهد مجموعه رگرسیون چند متغیری است که به پژوهشگر امکان می

هایی درباره  گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. این مدل، یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه
های  توان قابل قبول بودن مدل یروابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است . از طریق این روش م

مدل  های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود. ای خاص با استفاده از داده نظری را در جامعه
سازی معادالت ساختاری به لحاظ روش شناختی از دقت باالیی برخوردار است زیرا با متغیرهای 

ها خطا وجود دارد و به لحاظ کاربردی  کند که در سنجش آن هایی برخورد می پنهان به عنوان سازه

 

1.Structural Equation Modeling = SEM 



 ...ای در میان دانشجویان دانشگاه مازندران تخلفات رایانه

45 
 

ها را  شود چرا که در فضایی چند متغیره امکان تحلیل داده به واقعیت زندگی اجتماعی نزدیک می
تحلیل کرد و  LISRELتوان با استفاده از نرم افزار  . این مدل را می(3193، )هومن آورد فراهم می

مدل معادالت ساختاری  2خراج شده آزمود. شکل ای که نمونه از آن است برازش آن را برای جامعه
 دهد. تحقیق را نشان می

ای توسط  درصد تغییرات تخلفات رایانه 32های حاصل از مدل نشانگر آن است که  داده
ای مربوط به متغیر  .  بیشترین تأثیر بر تخلفات رایانه(  =32/1شود ) متغیرهای مستقل تبیین می

باشد؛  بوده  که این تأثیر معنادار می 13/1بعد از آن، متغیر تقویت افتراقی با  و 43/1پیوند افتراقی با 
شود.  ای افزوده می در نتیجه با افزایش پیوند و تقویت افتراقی، بر میزان ارتکاب به تخلفات رایانه

 ای داشته که البته معنادار نیز متغیرهای تعاریف و تقلید، سهم اندکی در تبیین تخلفات رایانه
، بیشترین رابطه را با تخلفات «بعد فرهنگی»ای،  باشد. در میان ابعاد سه گانه تخلفات رایانه نمی

با « جعل هویت»و « علیه داده و سیستم»( و بعد از آن به ترتیب، بعد 19/1است ) ای داشته  رایانه
 ای رابطه دارند. تخلفات رایانه
باشد  متغیرها، راهی برای بهبود برازش مدل می که محاسبه کواریانس خطاهای میان با توجه به آن

محاسبه شده و در ها،  (، در نتیجه در این مدل، کواریانس خطای شاخص3991، 3)براون و کادك
 2دهد. آماره خی دو های برازش مدل را نشان می ( شاخص1مدل لحاظ گردیده است. جدول )

ماتریس کواریانس نمونه و ماتریس  ای برای نیکویی برازش است و سطح عدم تناسب بین اندازه
 دهد؛ بنابراین غیرمعنادار بودن این آماره مطلوب است. با این کواریانس برازش شده را نشان می

(. مقدار این آماره در 3991، 1باشد )هو و بنتلر نمونه میوجود، این آماره تحت تأثیر عواملی چون حجم 
 باشد. اما چون حجم نمونه، معنادار می P <1113/1باشد و در سطح  می  12/122این مدل، برابر 

(. نسبت خی 4،3991نماید )یورسکاگ و سوربوم موجه می(، معناداری آن =411nتقریباً بزرگ است )
 92/3و کمتر از آن باشد و در این مدل، این نسبت برابر با  2ای مقدار باید دار (df)دو بر درجه آزادی 

(RMSEA)باشد که نشانگر برازش مطلوب مدل است. شاخص  می
ریشة دوم میانگین مربعات  3

باشد، حاکی از برازش قابل   13/1که کوچکتر از  باشد. مقدار این شاخص در صورتی خطای برآورد می
نشان دهنده برازش  3/1تا  11/1نشان دهنده برازش تقریباً خوب، بین  11/1تا  13/1قبول مدل، بین 

(. در این مدل، 3991باشد )براون و کادك،  حاکی از برازش ضعیف مدل می 3/1متوسط و بزرگتر از 
دهد، مدل از برازش خوبی برخوردار است.  باشد که نشان می می 141/1مقدار این شاخص برابر با 

(NFI)ندگی شاخص نرم شده براز
(GFI)، شاخص نیکویی برازش  3

 ، شاخص نیکویی برازش اصالح  1

 

1.Browne & Cudeck 

2. Chi-square 

3.Hu & Bentler  

4.Joreskog  & Sorbom  

5.Root Mean Square Error of Approximation 

6.Normed fit index 

7.Goodness of fit index 
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: مدل معادالت ساختاری عوامل موثر  بر تخلفات رايانه ای2شكل   

 
 
 
 
 
 

  

 نگرش دوستان 

پیوند 
 افتراقی

شدت رابطه با 
 دوستان

 11/1** تعداد دوستان

**31/1 

**93/1 

33/1 

19/1 

33/1 

 عکس العمل

 پاداش

 بازدارندگی

 تشویق

**41/1 

**11/1 

**41/1 

11/1 

11/1 

13/
تقویت  1

 افتراقی

**19/1 
21/1 

 انکار مسئولیت

محکوم کردن 
 محکوم کنندگان

 انکار خسارت

**11/1 

**33/1 

**31/1 

11/1 

34/1 

31/1  

 تعاربف

 13/1 سرزنش قربانی

توسل به وفاداری 
 ی باالترها

**14/1 

**13/1 

31/1 

تقلید از دیگران مهم در دیدن 
 شخصی دیگران اطالعات

 
 رال 

مهم در  تقلید از دیگران
استفاده از هویت جعلی 

 فضای مجازی

تقلید ازدیگران در استفاده 
و رمز  غیرمجاز نام کاربری
 عبور دیگران

**39/1 

**12/1 

**19/1 

32/1 

11/1 

49/1 

تقلیدازدیگران در اطالعات  تقلید
 مجازی غلط در فضای

33/1 

تقلید از دیگران مهم در 
 دیدن نمرات دوستان 

تقلید از دیگران مهم در هک 
 و کرك کردن

 

تقلید از دیگران در دیدن 
 سایتهای غیر اخالقی

 333 

تقلید از دیگران مهم در 
انتقال ویروس به 
 سیستم دیگران

 

**39/1 

**31/1 

33/1 

39/1 

31/1 

32/1 

**31/1 

21/1 

33/
1 

11/1 

12/1 

**43/1 

**13/1 

11/1 

32/1 

 

33/1 
 

تخلفات  13/1**
 ایرایانه

**19/1 

 

**11

/1 

 
32/1=

   

علیه داده و    

 سیستم

 فرهنگی

جعل 
 هویت

44/
1 

32/1 

13/1 

**34/1 

**31/1 

33/1 

 

13/1> 

**p  
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(AGFIشده )
(CFI)و شاخص برازندگی تطبیقی   3

 قابل 91/1های خوب، مقادیر باالی  برای مدل  2
های برازندگی مدل،  ( شاخص1با توجه به جدول )(. 3193قبول و نشانه برازندگی مدل است )هومن،

دست  های برازش به باشند. در نتیجه اگر مدلی رد نشود و شاخص مدل میحاکی از برازش مطلوب 
 (.2111، 1شود )بالنچ آمده از آن مناسب باشد، مدل محکم قلمداد می

 : ارزيابی برازش کل مدل6جدول 
 های برازش مدل شاخص ها مقادیر قابل قبول شاخص ها مقادیر شاخص

91/1 91/0 GFI > 
Goodness of fit index 

 خص برازندگی()شا

91/1 91/1AGFI > 
Adjusted Goodness of Fit Index 

 )شاخص تعدیل برازندگی(

93/1 91/1CFI > 
Comparative fit index 
 )شاخص برازندگی تطبیقی(

91/1 91/1NFI > 
Normed Fit Index 

 )شاخص نرم شده برازندگی(

141/1 11/1RMSEA< 
Root Mean Square Error of 

Approximation 
ریشة دوم میانگین مربعات خطای برآورد()  

12/122 - Chi-Square 

1113/1 - p-value 

331 - df 

92/3 2Chi- Square/df < 
Chi-Square /df 

 )نسبت خی دو بر درجه آزادی(

 ای به تفکیک جنسیت ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل بر تخلفات رایانه
 

 ای به تفکیک جنس ر ابعاد تخلفات رایانهضرایب تأثیر متغیرهای مستقل د: 7جدول 

 مدل

بعد علیه داده و 
 سیست 

 ای تخلفات رایانه بعد فرهنگی بعد جعل هویت

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

 13/1** 41/1** 11/1** 41/1** 13/1** 12/1** 21/1** 14/1** پیوند افتراقی

 33/1** 113/1 31/1** 13/1 31/1** 11/1 11/1 13/1 تقویت افتراقی

 13/1 13/1 11/1 12/1 113/1 3/1 14/1 14/1 تقلید

 33/1** 113/1 33/1** 13/1 31/1* 13/1 31/1** 112/1 تعاریف

ضریب تعیین تعدیل 
 شده

111/1 292/1 211/1 211/1 433/1 192/1 442/1 421/1 

 

 

1.Adjusted Goodness of Fit Index 

2.Comparative fit index  

3. Blunch 
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بعاد سه گانه آن بر حسب ای و ا (، ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل بر تخلفات رایانه1جدول )
ای  درصد از تغییرات تخلفات رایانه 44دهد که  جنسیت است. ضریب تعیین تعدیل شده نشان می

ای دانشجویان دختر توسط متغیرهای  درصد از تغییرات تخلفات رایانه 42دانشجویان پسر و 
درصد تغییرات  43های جدول بیانگر آن است که  شود. همننین داده چهارگانه مستقل تبیین می

علیه داده و »درصد تغییرات بعد  11و « جعل هویت»درصد تغییرات بعد  21، «بعد فرهنگی»
در میان دانشجویان پسر توسط متغیرهای پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تقلید و تعاریف « سیستم

باشد.  میدرصد  29درصد و  21درصد،  19شود که این میزان برای دختران به ترتیب  تبیین می
دهد که در تبیین  مقایسه ضرایب تأثیر استاندارشده متغیرهای مستقل بر حسب جنسیت نشان می

باشد. در  ( معنادار میBeta=443/1ای دانشجویان پسر، تنها متغیر پیوند افتراقی ) تخلفات رایانه
از آن به ترتیب ( بیشترین سهم و بعد Beta=13/1ای دختران، پیوند افتراقی) تبیین تخلفات رایانه

( قرار دارند که متغیر Beta=13/1( و تقلید )Beta=33/1(، تعاریف )Beta=33/1تقویت افتراقی )
ای  ها نشانگر آن است که سهم پیوند افتراقی در تبیین تخلفات رایانه باشد. داده تقلید معنادار نمی

و این ادعا در مورد ابعاد سه  باشد ای دختران می پسران بیشتر از سهم آن در تبیین تخلفات رایانه
 کند.  ای نیز صدق می گانه تخلفات رایانه

 
 نتیجه گیری

تردیدی نیست که تکنولوژی تبدیل به عامل مسلطی در زندگی بشر شده است. تجربة کشورهای 
یابد،  دهد، به میزانی که استفاده از تکنولوژی و فناوری اطالعات افزایش می توسعه یافته نشان می

یابد. روند رو به افزایش جمعیت جوانان و گرایش آنان  ها و خطرات آن نیز شیوع بیشتری میپیامد
ای و اینترنتی را سرعت  به استفاده از رایانه و اینترنت، شیوع و گسترش تخلفات و جرایم رایانه

ای در میان  بخشد. بدین ترتیب، این تحقیق درصدد بررسی تبیین میزان و تخلفات رایانه می
نتایج همبستگی میان  نشجویان دانشگاه مازندران با تکیه بر تئوری یادگیری اجتماعی ایکرز است.دا

متغیرهای مستقل و وابستة تحقیق گویای آن است که از میان چهار متغیر نظریه یادگیری 
ات اجتماعی، تنها دو متغیر پیوند افتراقی و تقویت افتراقی رابطة مثبت و مستقیم معناداری با تخلف

ای دارند، که از این میان، متغیر تقویت افتراقی دارای بیشترین میزان ضریب تأثیر بر تخلفات  رایانه
 -تئوری یادگیری اجتماعی ایکرز -باشد. فرضیات این تحقیق بر مبنای چارچوب نظری ای می رایانه

ت تحقیق با باشد. آزمون فرضیا بنا شده است که شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می
 گرفته است. نتایج حاکی از آن است: تکیه بر مدل معادالت ساختاری صورت

ای رابطة مستقیم و معناداری وجود  فرضیه اول، مدعی است بین پیوند افتراقی و تخلفات رایانه
ترین و مهمترین متغیری  دارد. این فرضیه مورد تأیید واقع شده است. متغیر پیوند افتراقی، قوی

طور کلی، طول مدت، فراوانی و ماهیت ارتباط با  گذارد. به ای تأثیر می ه بر تخلفات رایانهاست ک
باشند. در نتیجه هرچه تعداد  ای می ای در ارتکاب به تخلفات رایانه دوستان عوامل تعیین کننده

شته باشد، ها دا تری با آن ها بیشتر باشد و رابطة صمیمی اش با آن دوستان متخلف فرد و میزان رابطه
از آنجایی که گروه همساالن مهمترین زمینة یابد.  ای افزایش می احتمال ارتکاب او به تخلفات رایانه
ای دارد.  باشد، بی شک تأثیر زیادی بر یادگیری تخلفات رایانه اجتماعی در روابط دوستانه می
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ای باشند )مثالً چگونگی  هتخلفات رایان "ای حرفه"های توانند منبعی برای یادگیری مؤلفه دوستان می
(. از همه مهمتر، گروه 3991دور زدن یک سیستم امنیتی یا نوشتن برنامه ویروس( )اسکینر و فریام،

های قانونی  های مربوط به فعالیت همساالن جایی است که افراد در معرض هنجارهای متنوع و ارزش
د از نگرش دوستان صمیمی و نزدیکش گیرند. هم چنین، تصور فر ای قرار می یا غیر قانونی رایانه

ای  گونه کند. به ای، نقش مهمی در ارتکاب به این دسته از تخلفات بازی می نسبت به تخلفات رایانه
ای مثبت و مطلوب است،  اگر فرد تصور کند که نگرش دوستان نزدیک وی به تخلفات رایانهکه 

چرا که براساس نظریه ایکرز، افراد از طریق  یابد. ای افزایش می میزان ارتکاب او به تخلفات رایانه
کنند.  تعامل با همساالن و دوستان خود، تعاریف مطلوب و موافق جرم را فراگرفته و آن را درونی می

باشد. به زعم  ها مهم می هم چنین از نظر ایکرز، تصور فرد از رفتار همساالن، به اندازة رفتار واقعی آن
ها از طریق این تصور،  منحرف، بدرستی درك نشود، باز هم تأثیر آن وی، حتی اگر رفتار همساالنِ

، 3(. نتایج این تحقیق همسو با تحقیقات پیشین )باسلر و باراس3991عملی خواهد شد )ایکرز، 
؛ اسکینر و فریام، 2113؛ هیگینز و ویلسون، 2113؛ هیگینز و همکاران، 2113، هیگینز، 2131
؛ هالت و 2119؛ ولف و هیگینز، 2119؛ موریس و هیگینز، 2113؛ فیسک، 2111؛ گانتر، 3991

 باشد.  ( می2131همکاران، 
دهد که مهمترین عنصر در فرایند یادگیری  طبق نظریه ایکرز، ابتدا پیوند افتراقی رخ می

باشد. این تعامالت در توسعة  اجتماعی است و شامل تعامالت منظم با دیگران در یک گروه می
کنند.  انجامد، نقش مهمی بازی می هایی که به یک رفتار می ها و محرك هات، انگیزهها، توجی تکنیک

هایی چون همسایگی، محل سکونت خانواده و  موقعیت ها و  ارتباطات در ابتدا، معموالً پیرامون جاذبه
د، گیرند. اگرچه در اغلب موار ترجیحاتی که ارتباط کمی با ارتکاب رفتارهای انحرافی دارد، شکل می

شود فرد جذب گروه همساالن منحرف شود یا  ارتکاب به رفتار انحرافی یا تمایل به آن، باعث می
های همساالن منحرف جذب او شوند، با این حال، ارتباط بیشتر با کسانی که الگوهای  گروه

ر رابطة شود و تداوم و تکرا باشند، باعث ایجاد یا تقویت رفتارهای منحرفانه می رفتارهای انحرافی می
دهد. به تعبیر ایکرز، رابطه با دوستان  قدیمی و جستجوی یک رابطة جدید را تحت تأثیر قرار می

منحرف به عنوان عاملی جهت شروع بزهکاری، مقدم بر بزهکاری به عنوان عاملی در شروع روابط 
همساالن منحرف ها و رفتارهای بزهکارانه قبل از ارتباط با  باشد. هرچند، توسعة نگرش منحرفانه می

گذارد )حتی  با این نظریه ناسازگار نیست زیرا پیوند و ارتباط با گروه، پیوسته بر رفتار افراد تأثیر می
های طولی نشان  ( پژوهش1-3: 2113اگر بزهکاری قبل از عضویت در گروه باشد( )ایکرز و جنسن، 
های همساالن  هکارانه به پیوند با گروهداده است که عالوه بر تداوم و استمرار بزهکاری، آغاز رفتار بز

کنند  های اجتماعی را فراهم می های دوستان، محیط (. گروه33: 2114مرتبط است )ایکرز و سلرز، 
که فرد درمعرض تعاریف، تقلید از الگوها و تقویت اجتماعی برای تداوم یا پرهیز از هرنوع عمل 

هایی که فرد  وسیلة اعضای گروه شوند و به رفته میگیرد. تعاریف از طریق تقلید یاد گ خاصی قرار می
عنوان محرکی در تداوم  شوند و به محض یادگیری، این تعاریف به ها در ارتباط است، تقویت می با آن

شوند. در نتیجه، هر یک از متغیرها، نقشی را در فرایند پینیده  یا پرهیز از رفتار به کار گرفته می
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کنند. از طرفی، نظریه یادگیری اجتماعی بر این نکته  یر قانونی بازی مییادگیری رفتار قانونی یا غ
باشد  های متفاوتِ تقویت نیز مهم می تأکید دارد که پیوند افتراقی، در میزان تأثیرگذاریِ جنبه

ها یا پیامدهای منفی  (. این نقش، ناشی از این واقعیت است که پاداش313: 3933)برگس و ایکرز، 
به این دارد که رفتار تا چه اندازه از لحاظ اجتماعی، خوب و مطلوب تعریف شود و رفتار بستگی 

 (.3991 ها در ارتباط هستیم، قرار بگیرد )ایکرز، مورد پذیرش دوستان یا کسانی که با آن
ای  فرضیة دوم مبنی بر وجود رابطة مستقیم و معنادار بین تقویت افتراقی و تخلفات رایانه

تأیید قرار گرفته است. بدین ترتیب هرچه میزان عکس العمل دوستان فرد نسبت باشد که مورد  می
ای ضعیف تر باشد، رفتار فرد را مورد تأیید قرار دهند و فرد را به انجام  به انجام تخلفات رایانه

ای افزایش  ای تشویق نمایند، در نتیجه احتمال درگیر شدن فرد در تخلفات رایانه تخلفات رایانه
د. از طرفی، هر چه فرد از مجازات شدن بعد از ارتکاب تخلف، اطمینان بیشتری داشته و یقین یاب می

بدارد که رفتارش مورد مجازات از سوی دوستان و نهادهای رسمی از قبیل کمیته انضباطی دانشگاه، 
کمتر  که مرتکب این دسته از تخلفات شود گیرد، احتمال این پلیس فتا و یا نیروی انتظامی قرار می

ای، احساس مطلوبی برای آنان به  کنند انجام تخلفات رایانه گردد. نهایتاً افرادی که تصور می می
اند که صرف پیوند با  ( مدعی3933شوند. برگس و ایکرز ) همراه دارد، بیشتر مرتکب این تخلفات می

 که نسبت به رتیافراد، کج رفتاری را در صو کند، بلکه همین کج رفتاران کسی را کج رفتار نمی
ترجیح خواهند داد.  همنوایی رضایت بخش تر باشد، به - بیشتر و احتمال با مقدار فراوانی -همنوایی

نیروهای تقویت کننده  اگر تعدادی از عوامل، گویند که می تقویت افتراقی ها براساس قانون نیروی آن
مقدار،  لحاظ را به ن تقویت کنندهبیشتری را دارد که احتمال وقوع بیشترین تولید کنند، آن عاملی

 (.31: 3111و احتمال، تولید کند )صدیق سروستانی،  فراوانی
های منفی و مثبت نقش مهمی در رفتارهای انحرافی دارند. در  طبق نظریه ایکرز، تقویت کننده

ها  آن شوند که باور داشته باشند عمل واقع، افراد در صورتی مرتکب اعمال مجرمانه یا بزهکارانه می
باعث پذیرش یا تأیید توسط دوستان و دیگران مهم گردد. همننین اگر تجارب حاصل از انجام یک 
رفتار، رضایت بخش، شادی آور یا هیجان انگیز باشد و فرد به دلیل انجام آن رفتار، پاداش دریافت 

ر گذشته، عملی که ایکرز معتقد است اگر افراد دیابد.  احتمال تکرار و تداوم رفتار افزایش می کند
اند تقویت شده باشد و پیامدهای منفی رفتارشان جزئی باشد در نتیجه احتمال تکرار رفتار  انجام داده
؛ اسکینر و 3992هلینگر،»های پیشین  (. پژوهش3919یابد )ایکرز و همکاران،  افزایش می مجرمانه 

نیز فرضیة « 2113و همکاران،  ؛ هیگینز2113؛ فیسک، 2113، 3؛ راجرز3991؛ پارکر، 3991فریام، 
 نمایند. مذکور را تأیید می

ای است که مورد تأیید  فرضیه سوم تحقیق، مبنی بر رابطة مستقیم و معنادار تقلید و تخلفات رایانه
قرار نگرفته است. طبق نظریه ایکرز، مشاهدة رفتار دیگرانِ مهم، تأثیر زیادی بر مشارکت در رفتارهای 

(. این فرضیه مدعی است که رفتار دیگرانِ مهمی از 2114گارانه دارد )ایکرز و سلرز، سازگارانه و ناساز
قبیل اعضای خانواده، دوستان، استادان و معلمان دورة دبیرستان به عنوان الگوی فرد در تخلفات 

فرد به ای از سوی این افراد بیشتر مشاهده شود، میزان ارتکاب  باشد و هرچه تخلفات رایانه ای می رایانه
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های این  باشد که در این تحقیق، این ادعا مورد قبول واقع نشده است. یافته ای افزایش می تخلفات رایانه
؛ 2113؛ هیگینز و همکاران، 3991اسکینر و فریام،»دست آمده از تحقیق  تحقیق در تناقض با نتایج به

، استادان دانشگاه، خانواده، کتب باشد. در تحقیق اسکینر و فریام، عالوه بر دوستان می« 2113فیسک، 
ای نیز منبع تقلید محسوب شده و میزان فراگیری  های رایانه و مجالت، تلویزیون، فیلم و بولتن

ای از این منابع به طور جداگانه مورد بررسی واقع شده است. در حالیکه در  رفتارهای انحرافی رایانه
ور کلی مورد سنجش واقع شده است که این مسأله تحقیق حاضر، منابع تقلید در قالب یک سوال و بط

طور  تواند عاملی در جهت رد این فرضیه محسوب شود. همننین، مفهوم تقلید در این تحقیق، به می
مستقیم ارزیابی نشده و فرض بر این بوده که با مشاهده یک رفتار یا شنیدن و یا خواندن در مورد آن، 

 کنند. ند و تقلید میگیر دانشجویان از این منابع یاد می
ای رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد. با  طبق فرضیه چهارم، بین تعاریف و تخلفات رایانه

های حاصل از آزمون، این فرضیه تأیید نشده است. بدین ترتیب، میزان موافقت فرد با  توجه به داده
رزنش قربانی، محکوم کردن ءهای خنثی کننده شامل فنون انکار مسئولیت، انکار خسارت، س تکنیک

های این  ای ندارد. یافته ای رابطه های با ارتکاب به تخلفات رایانه محکوم کنندگان و توسل به وفاداری
؛ موریس و هیگینز، 2113؛ فیسک، 3991تحقیق در تناقض با  نتایج تحقیقات اسکینر و فریام، 

 باشد.  ، می2119
ای، گامی در جهت بسط  بررسی و تبیین تخلفات رایانهاین تحقیق، در پی آن بوده تا عالوه بر 

تحقیقات زیادی در حیطة جرم شناسی و جامعه تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز بردارد. 
شناسی وجود دارد که مرتبط با تئوری یادگیری اجتماعی بوده و موضوعات مختلفی را از قبیل آزار 

؛ کرون و همکاران، 3993؛ ایکرز و لی، 3919کاران، ؛ ایکرز و هم3913جسمی )ایکرز و کوکران، 
، 1؛ براون فیلد و تامپسون3993، 2(، تخلفات عمومی )آدامز3،3999(، تقلب در دانشگاه )لرچ3913
( و سرقت دیجیتالی )هیگینز و 3991؛ اسکینر و فریام، 2113ای )راجرز،  (، جرایم رایانه3993

؛ 2111؛ هیندوجا و اینگرام، 2113هیگینز و ویلسون، ؛ 2114؛ هیگینز و ماکین، 2113همکاران، 
بینی  شوند. این طیف وسیع از تحقیقات، رابطة قوی بین پیش ( شامل می3991اسکینر و فریام، 

( 3919اند. ایکرز و همکارانش ) های تئوریکی یادگیری اجتماعی و متغیرهای وابسته یافته کننده
ظ تجربی، با عملیاتی کردن چهار مفهوم پیوند افتراقی، معتقدند فرآیند یادگیری اجتماعی از لحا

تقویت افتراقی، تقلید و تعاریف قابل آزمون است. برای تأیید این مدعا، ایکرز بخش زیادی از 
کند که تقریباً تمامی تحقیقاتی که مبتنی بر تئوری  تحقیقات انجام شده را مرور کرده و ادعا می

ة شدیدی را از لحاظ تئوریکی میان متغیرهای نظریه یادگیری اند، رابط یادگیری اجتماعی بوده
اند. به زعم وی وقتی تئوری یادگیری اجتماعی در این تحقیقات  اجتماعی و متغیرهای وابسته یافته

های مشابه، واریانس  ها و نمونه مورد آزمون قرار گرفت نسبت به دیگر نظریات مورد آزمون، با داده
نتایج حاصل از این پژوهش (. 2113دهد )ایکرز و جنسن،  بسته را توضیح میبیشتری از متغیرهای وا

ای را دارند.  حاکی از آن است که متغیرهای پیوند و تقویت افتراقی قابلیت تبیین تخلفات رایانه
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های تحقیق نشانگر آن است که متغیر تقویت افتراقی بیشترین قدرت تبیین کنندگی را داشته  داده
دست آمده، متغیرهای این نظریه عالوه بر تبیین تخلفات  های به ا توجه به دادهاست. همننین ب

ای که مقایسه  گونه باشند. به ای دختران نیز می ای پسران قادر به پیش بینی تخلفات رایانه رایانه
دهد که متغیر پیوند افتراقی سهم زیادی  ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل به تفکیک جنس، نشان می

ای پسران در مقایسه با دختران دارد و متغیر تقویت افتراقی، تأثیر بیشتری  یین تخلفات رایانهدر تب
باشد. در نتیجه با توجه به سهم هر یک از این  ای دختران نسبت به پسران دارا می در تخلفات رایانه

یه در تبیین توان به قابلیت این نظر ای دختران و پسران، می دو متغیر در تبیین تخلفات رایانه
 ای بین دو جنس اذعان داشت. تخلفات رایانه

کند، در این تحقیق، تمام  های این پژوهش، از نظریه یادگیری اجتماعی حمایت می اگرچه داده
های این نظریه مورد بررسی واقع نشده است. بدین ترتیب، پژوهش ادعایی مبنی بر بررسی  جنبه

ای با توجه  های سنجش تخلفات رایانه تالش شده شاخص کامل این تئوری ندارد. در تحقیق حاضر،
به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه به خصوص در میان قشر دانشگاهی انتخاب شود که به تعداد 

شود در تحقیقات آتی  های این تخلفات اکتفا شده است. در نتیجه پیشنهاد می معدودی از شاخص
های دیگری که در این تحقیق  ت بگیرد و شاخصهای تجربی بیشتری صور در این زمینه بررسی

ای اقتصادی  های اینترنتی و تخلفات و جرایم رایانه اند از جمله کالهبرداری مورد بررسی واقع نشده
 مورد توجه واقع شوند.

نظریه یادگیری اجتماعی، رفتار را تابعی از پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تقلید و تعاریف 
های سیاستی آن حول مفاهیم جامعه پذیری، آموزش، پاداش، بازدارندگی،  ه اندیشهداند. در نتیج می

توان به  های سیاستی این نظریه می باشد. از جمله داللت ها می ها، قوانین و ضمانت اجرایی آن ارزش
های  های تربیتی و آموزشی خرد و کالن از قبیل خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط دخالت در محیط

نگی و اجتماعی دیگر، در جهت افزایش آگاهی و هدایت به سمت هنجارمندی اشاره نمود. با فره
ای به دلیل عدم آگاهی و  که بخش عمدة صدمات ناشی از جرایم و تخلفات رایانه توجه به آن

اطالعات است، در نتیجه آموزش و آگاه سازی افراد، عامل مهمی در پیشگیری و کاهش خطرات و 
ها از قبیل  توان به نقش مهم رسانه باشد. در این میان می ن دسته از اعمال انحرافی میهای ای آسیب

توانند زمینة آگاهی و درك عمومی  تلویزیون و اینترنت اشاره نمود که با ارائه اطالعات کارآتر می
یه گوید که رفتار بر پا نسبت به امنیت حوزة خصوصی را فراهم نمایند. نظریه یادگیری به ما می

ای متمایز برای تقویتِ  که انگیزه های مستقیم و بی واسطه قرار دارد، مگر آن ها و مجازات پاداش
(. بدین ترتیب بخشی از 211: 3111های آتی ظاهر شود )ویلیامز و مک شین،  وجودِ پاداش

هم های م تأکید بر ارزشها و  های سیاستی این نظریه به نقش قوانین و عملکرد اجرایی آن داللت
با باالبردن هزینه و کاهش نتیجه گیری از جرم، سعی در از یابد که  موجود در قانون اختصاص می

توان  بین بردن یا کاهش ارتکاب به جرم دارد. بدیهی است که فرایند یادگیری اجتماعی را نمی
در تالش برای شود را با تغییر دادن محیط، تغییر داد.  توان آننه که یادگرفته می متوقف کرد، اما می

توان انتظار رشد اعتقادات ضدِ  تغییر باورهای اخالقی دانشجویان در قالب تعاریف نامطلوب جرم، می
دهند  ای را داشت. اگرچه کارایی این برنامه قابل تضمین نیست اما تحقیقات نشان می تخلفات رایانه

 (.2131ی به عمل آورند )گانتر، ای جلوگیر توانند از انواع تخلفات رایانه که باورهای اجتماعی می
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مختلف  ساختارهای سازی عامل محور اعتماد در مدل
 های اجتماعی شبكه

 
 عطيه صادقی ،احمدرضا اصغرپور ماسوله

 (30/22/31، تاريخ پذيرش 15/01/92 تاريخ دريافت)

 
یکی از  ای از روابط اجتماعی هستند و اعتماد، های اجتماعی مجموعه شبکه :چکیده
 ساز عدم همکاری اعتمادی زمینه شود. بی میهای مهم روابط اجتماعی محسوب  ویژگی
گردد از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تولید و  نظمی در جامعه می و بی

های اجتماعی  که تعامل ای مختلف است. ازآنجایی اعتماد در ساختارهای شبکه فرسایش
تواند بر  چگونگی انتخاب طرف تعامل می  دهند، اجتماعی رخ می درون روابط

باشد. دو معیار مهم کنشگران در انتخاب طرف تعامل  گیری اعتماد تأثیرگذار کلش
باشد. بر همین اساس در این مقاله  سابقه تعامل می شدت اعتماد در رابطه اجتماعی و

تعامل به کار گرفته شده است که همگی مبتنی بر  سه نوع راهبرد جهت انتخاب طرف
روابط با اعتماد قوی، متوسط و ضعیف.  نتخابمیزان اعتماد موجود در رابطه است: ا

باشد.  پذیر می مبتنی بر اعتماد امکان ی تصادفی و دهی طرف تعامل نیز به دو گونه پاسخ
شده است  عامل محور استفاده سازی منظور بررسی دقیق چنین وضعیتی از مدل به

نجام و حتی ا توان جهت به فهم فرآیندها و سازوکارها چراکه با این روش می
حالت تنظیم  ای چهار های مصنوعی اقدام کرد. لذا، در دو نوع ساختار شبکه آزمایش

شد.  واحد زمانی اجرا 311بار و در  111برای مدل طراحی گردید. هرکدام از حاالت، 
های تحقیق  مورد تحلیل قرار گرفت. یافته Matlab و Spss افزار خروجی مدل با نرم

های دارای راهبرد  ای راهبرد قوی در مقایسه با عاملهای دار دهند عامل می نشان
دهی  هایی که پاسخ توانایی را در تولید اعتماد دارند. همننین در شبکه ضعیف بیشترین

گیرد، امکان انباشت اعتماد در رابطه وجود ندارد،  تصادفی صورت می صورت ها به عامل
د است شاهد انباشته شدن دهی مبتنی بر اعتما که پاسخ هایی که در شبکه درصورتی
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های مرکزی در مقایسه با  اعتماد در شبکه اعتماد در بلندمدت خواهیم بود. همننین،
 .شود فرسایش می ای با احتمال بیشتری دچار های خوشه شبکه

سازی  ای، مدل اجتماعی، شبکه مرکزی، شبکه خوشه اعتماد، شبکه :مفاهيم کليدی
 عامل محور

 

 مقدمه .1
های جمعی، نهادهای  که کنش است. فهم این شناسی ترین مسائل جامعه از اساسی نظم اجتماعی یکی

اند  ها به وجود آمده زا، از دل تعامل و درون خود اجتماعی و ساختارهای اجتماعی بزرگ چگونه خودبه
شناسان  ترین دغدغه جامعه مهم .(3919آرگایل،) شناسی است یکی از مباحث اساسی در جامعه

اجتماعی بوده است. این دغدغه ریشه در حال و هوا و  تن به چیستی و منشأ نظمکالسیک پرداخ
های آن روز و  نظمی دارد. تغییرات سریع جوامع اروپایی، بی مشکالت قرن هجدهم و نوزدهم اروپا

هایی برای فهم جوامع اطراف خود بپرورند. این  داشت که ایده آنان را بر آن  امید و یاس به آینده،
که صورت منسجم و نظری به خود  ها است، اما هنگامی گرچه معطوف به جوامع خود آن اه ایده
 شناسان کالسیک های اجتماعی نیز هستند. جامعه بررسی و استفاده در دیگر زمینه قابل گیرند می

از چیستی و  که تحلیل اساسی خود اند، اما هنگامی طور مستقیم چندان به اعتماد نپرداخته گرچه به
یا ضمنی روشن  صراحت دادند ناگزیر موضع خود در قبال اعتماد را به أ نظم اجتماعی ارائه میمنش

های  خالل آثار آنان دیدگاه شناسان موجب شده است از های گوناگون این جامعه اند. رهیافت نموده
مام شناختی، اعتماد حالل ت جامعه گوناگونی درباره اعتماد استخراج شود. معموالً در تحقیقات

شناسانی  شده است. آثار جامعه آن پرداخته شود ولی کمتر به عمق ها شناخته می مشکالت در تعامل
 .باشد می چون پارسونز، لومان و گیدنز نشانه همین امر

بر اهمیت  جوامع بشری بوده و با گذشت زمان  اعتماد اجتماعی همواره یکی از موضوعات مهم
شناختی است که تعریف و فهم آن سهل  از مفاهیم جامعه ن دستهشده است. اعتماد جزء آ آن افزوده

که مفهوم آن برای همگان در زندگی روزمره روشن  در عین این (، یعنی3911و ممتنع است)گامبتا،
بررسی دقیق علمی و بحث درباره تعریف، اجزا و احتماالً عوامل مؤثر و  رسد، اما هنگام به نظر می

که اعتماد در ارتباط وثیق با  گیرد. ازآنجایی فراوانی پیش رو قرار می های کارکردهای آن دشواری
شناختی مانند منشأ نظم اجتماعی است و در آثار بسیاری از  مباحث جامعه ترین اساسی
ها و  توان اثر آن را ردیابی نمود، حساسیت روشنفکران و مصلحان اجتماعی می شناسان، جامعه

 ( از3119های اخیر برانگیخته است. )اصغرپور،  خصوص در سال بهبیشتری را میان محققان،  مباحث
مانند هوا  نگاه آلفرد مارشال اعتماد برای تمام عملکردهای جامعه جنبه اساسی دارد و برای جامعه

نیست توجه  که شود و تنها هنگامی که وقتی هست طبیعی انگاشته می چنان ها است. آن برای انسان
کنشگر الف به  (. اعتماد یک کنش اجتماعی است که در آن2113مولرینگ ،شود ) ما به آن جلب می

در اعتماد همواره با  .دهد درزمینه ای معین منافع او را در اختیار داشته باشد کنشگر ب اختیار می
استفاده مواجه هستیم.  ریسک و خطرپذیری اعتماد کننده و قدرت کنشگر مورد اعتماد برای سو

هم برای اعتماد کننده دارد. برآورد  آورد خطراتی را اه با تسهیالتی که به وجود میاعتماد همواره همر
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حیاتی است، چراکه در صورت خطا در این امر  صحیح قابلیت اعتماد طرف تعامل برای اعتماد کننده
 .(1389 سرمایه خود را از دست خواهد داد)اصغرپور،

شود اعتماد اجتماعی در  اوقات مشاهده میگاهی  مسئله اصلی این تحقیق ازآنجا ناشی شد که
کند. در این شرایط این سؤال  صعودی افزایش پیدا می صورت یابد و گاهی نیز به بین مردم کاهش می

سمت صعود یا نزول حرکت  در جامعه دچار نوسان شده یا به وجود آمد که به چه علت اعتماد به
شده در میزان اعتماد تشخیص داده شود تا بتوانیم  بر نوسانات بیان رو باید عوامل مؤثر کند؟ ازاین

تبیین کنیم. در سطح خرد اعتماد خصیصة رابطة اجتماعی است و  خوبی این پدیده مهم را به
های اجتماعی بخشی  شود. شبکه سازی می اجتماعی ذیل شبکه اجتماعی مفهوم ای از روابط مجموعه

 های اجتماعی توسعه ها و جوامع بر پایه شبکه مانها، ساز ساختار اجتماعی است. گروه اصلی از هر
در  پذیری کنند. به همین خاطر جامعه های اجتماعی زندگی می کنند. افراد در شبکه پیدا می

هنگام تولد  گیرد. هر فرد از های شخصی درون آن شکل می دهد و هویت های اجتماعی رخ می شبکه
های  این شبکه کند. درواقع تماعی متنوعی طی میهای اج تا زمان مرگ، زندگی خود را درون شبکه

خود را شکل  پذیری شخصیت و هویت اجتماعی اعضای اجتماعی هستند که از طریق جامعه
الگویی نسبتاً پایدار از  های اجتماعی، روابط هستند. رابطه اجتماعی دهند. عنصر سازنده شبکه می

های میان  ساختاری از قبل موجود بر تعامل انعنو تعامالت انسانی است. درواقع رابطه اجتماعی به
کند. روابط اجتماعی اشیایی انتزاعی هستند  زیادی تعیین می ها را تا حد گذارند و آن افراد تأثیر می

های  توان ویژگی اجتماعی صورت گرفته میان دو کنشگر اجتماعی می های اما از طریق بررسی کنش
های هر رابطه اجتماعی اعتماد است. ارتباطات  از ویژگیمشخص نمود. یکی  دو را رابطه میان آن

 اعتماد به معنی پذیرفتن .(2112، استروم، 2112شود )کوك و کوپر،  افزایش اعتماد می منجر به
 شدن و سپردن بخشی از دارایی خود باهدف همکاری به کنشگر ریسک مورد سوءاستفاده واقع

 ؛3،2001)هیمر اعتماد آمیز ریسک وجود دارد دیگراست. به همین خاطر همواره در هر رابطه
 (.3993؛ مایر و همکاران، 2114جوسانگ و پرستی، 

شود. شدت  و نگهداری روابط اجتماعی منجر می ریزی های اجتماعی، اعتماد به پی در شبکه
افراد مؤثر است. چگونگی انتخاب طرف تعامل به میزان  پیوند، اعتماد و سابقة تعامل بر تعامالت

رو این  ممکن است بر تقویت یا کاهش اعتماد تأثیرگذار باشد ازاین گردد که وند و اعتماد بازمیپی
های اجتماعی را بر تولید یا فرسایش اعتماد  های ساختاری شبکه تأثیر ویژگی پژوهش بر آن است تا

 سازان دلسازی عامل محور استفاده گردید. م بررسی کند. بدین منظور از روش مدل ها در این شبکه
دانشمندان  سازی به کنند جهان واقعی را در محیط مجازی بازسازی کنند. مدل اجتماعی سعی می

همیشه  ها های اجتماعی کسب کنند. مدل کند درك بهتری از سازوکارهای زیرین پدیده کمک می
ر افراط در سوی دیگ تواند مزیت شمرده شود اما از سازی از سویی می تر از واقعیت هستند. ساده ساده

تعریف، مدل عامل محور یعنی  کند. بر اساس یک این امر نیز محققان علوم اجتماعی را گمراه می
های متعامل درون  محتوی عامل های سازد با استفاده از مدل روش محاسباتی که محقق را قادر می»

 

1 Heimer 
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چنین ویژگی اصلی  .(2 :2111)گیلبرت،« یک محیط، اقدام به خلق، تحلیل و آزمایش کند
بسیار پینیده را هم بازآفرینی کرد.  های توانیم سیستم ها می هایی این است که با استفاده از آن مدل

)گیلبرت و  شوند اجزای سیستم انجام می یک افراد و به این بازآفرینی از طریق آفرینش یک
 :اند بر این اساس اهداف پژوهش چنین .(33: 2113ترویتز،
  ای مختلف دو ساختار شبکهمقایسه تولید اعتماد در. 
 مقایسه سه راهبرد کنشگران فعال در شبکه از حیث تولید اعتماد. 

شده است که با  ای طراحی محیط رایانه دو نوع ساختار شبکه گویی به این سواالت، در منظور پاسخ به
له های بعدی مقا تفصیل موردبررسی قرارگرفته است و در بخش گوناگون به توجه به پارامترهای

 .شد توصیف خواهد
 

 تحقيق پيشينه .2
دربارة  ی آزمایشگاهی های اعتماد: یک مطالعه پایه»ی خود با عنوان  ( در مقاله2119همکاران ) و3 بوئرو .3

اجتماعی پرداختند. نتایج  به بررسی ارتباط شهرت بر اعتماد و همکاری در تعامالت« شهرت و تأثیرات آن
های  . تفاوت2مثبت بر همکاری دارد  تأثیر 2هرت شخص سوم. ش3دهد:  های آنان نشان می آزمایش

. افراد نسبت به شهرت 1همکاری متفاوتی تولید کند.  های تواند خروجی مشخصی در سازوکار شهرت می
 .ها ندارد روی پرداخت مالی آن که تأثیری خود حساس هستند، حتی هنگامی

های  انتخاب طرف تعامل در شبکه ماد واعت»( در مقالة خود با عنوان 2132براوو و همکاران ) .2
شریک در پیدایش اعتماد و همکاری  به بررسی ارتباط بین انتخاب« اجتماعی: یک مدل تجربی

نشان دادند که شبکه پویا، زمانی که به  سازی، پرداختند. آنان با ترکیب شواهد تجربی و شبیه
دهند، همکاری  دن مفت بر آن را میجدید و جدا کر های همکاری کننده اجازة ایجاد ارتباط عامل

 .کند مفت برها کاهش پیدا می برداری شود، درنتیجه فرصت بهره بیشتر ایجاد می

سازی محاسباتی اعتماد و روابط  مدل» پژوهش خود با عنوان در (2012) 3سوتکلیف و وانگ .1
پردازند.  میدونبار  (SBH) به بررسی راهبردهای عامل بر اساس فرضیات فهم اجتماعی «اجتماعی

فراوانی تعامل، سابقه تعامل و  گیری و فروپاشی اعتماد درنتیجة سه عامل ازنظر آنان فرآیند شکل
نتایج آنان نشان داده است، راهبردهای قوی در تعامل اجتماعی به  .باشند ها می عامل های راهبرد

 .باشند تر می مطلوب های ضعیف نسبت راهبرد

عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان  بررسی»ر مقالة خود با عنوان ( د3119ادهمی و کاویانپور ) .4
پارسونز، کلمن، زتومکا، تونیس، گیدنز و  با استفاده از نظریات« اعتماد اجتماعی در شهرستان نور

پذیری، سود  اعتماد اجتماعی )تعهد درونی ناشی از جامعه بوردیو برخی از عوامل اجتماعی مؤثر بر
ها  وسیله آن انتظار از اعتماد شونده و ریسک اعتماد( را شناسایی و به نحاصل از اعتماد و میزا

نامه استفاده  کرده و به آزمون گذاشتند. این پژوهش از روش پیمایش و ابزار پرسش فرضیاتی طرح

 

1. Boero 

2. Third party  
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اعتماد  دهند بین تعهد درونی و اعتماد اجتماعی، بین سود حاصل از است. نتایج آنان نشان می نموده
اجتماعی وجود دارد.  ای معکوس بین ریسک اعتماد و اعتماد جتماعی رابطه مثبت و رابطهو اعتماد ا

شونده و اعتماد اجتماعی رابطه  همننین آنان به این نتیجه رسیدند بین میزان انتظار از اعتماد
 .وجود ندارد

ن در اجتماعی و عوامل مؤثر بر آ بررسی اعتماد»( در تحقیقی با عنوان 3111وثوقی، آرام ) .3
سال ساکن شهر  33نفر از افراد باالی  260 منظور بررسی اعتماد، به« شهر خلخال )استان اردبیل(

نتایج تحقیق  .با حجم نامتناسب انتخاب نمودند ای ای طبقه گیری خوشه خلخال را با روش نمونه
میزان  های مشترك با متغیرهای سن، احساس امنیت، رضایت از زندگی و ارزش دهد، بین نشان می

اعتماد  اجتماعی و میزان -دار وجود دارد، اما بین پایگاه اقتصادی اجتماعی رابطه معنی اعتماد
حد متوسط بوده،  دار وجود نداشت. میزان اعتماد اجتماعی در شهر خلخال در اجتماعی رابطه معنی

متوسط به باال و نیز  ها سازمان میزان اعتماد بین شخصی متوسط رو به باال، میزان اعتماد به نهادها و
 .باشد میزان اعتماد به اقشار و اصناف متوسط رو به باال می

فرهنگی   -اجتماعی و عوامل اجتماعی اعتماد»( در تحقیق خود با عنوان 3119حیدرآّبادی ) .3
شهرهای سازی و بابل پرداخته است. حجم نمونه  ساله 29تا  21، به مطالعه جوانان «مؤثر بر آن

ای و تصادفی سیستماتیک استفاده  چندمرحله گیری رد گردیده است. آنان از نمونهنفر برآو 211
اند. نتایج آنان بیانگر رابطة  و مورد تحلیل قرار داده آوری کرده و با روش پیمایش اطالعات الزم جمع

طبقه اجتماعی با میزان اعتماد اجتماعی است، همننین ارتباطات  معکوس و منفی بین تحصیالت و
دینی با اعتماد اجتماعی رابطه مثبت و مستقیمی داشته   خانوادگی و اعتقادات پذیری انی، جامعهانس

کنند.  درصد تغییرات میزان اعتماد اجتماعی را تبیین می 2/41این متغیرها  است. درمجموع
تماعی اج پذیری خانوادگی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اعتماد ارتباطات انسانی و جامعه متغیرهای

 .جوانان دارند

اعتماد و مشارکت اجتماعی در  بررسی رابطه بین»ی خود با عنوان  ( در مقاله3111ازکیا ) .1
اعتماد در دو سطح اعتماد بین افراد و  های مربوط به بابیان مؤلفه« نواحی روستایی شهر کاشان

های  آوری داده عی به جمعاجزای مربوط به مشارکت اجتما ها و نیز تعیین اعتماد به نهادها و سازمان
دهد بین دو متغیر اعتماد و مشارکت  نتایج وی نشان می .پردازد الزم از حوزة موردمطالعه می

 .درصد، همبستگی معنادار وجود دارد 99اجتماعی، در سطح اطمینان 

اعتماد اجتماعی  گیری عوامل مؤثر بر شکل»( در تحقیقی با عنوان 3111عباس زاده ) .1
تعامالت همکاری جویانه و  ه بررسی تأثیر برخی از عوامل اجتماعی )سرمایه اجتماعی،ب« دانشجویان

عوامل اقتصادی )فقر، تورم و ...( بر اعتماد  ...(، عوامل سیاسی )عملکرد دولت، احزاب سیاسی و ...( و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز صورت گرفته است.  پرداختند. این پژوهش در میان دانشجویان

نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز،  241حاصله از  های وش آنان پیمایش بوده و دادهر
ی مطالعه شده  دهد میزان اعتماد اجتماعی در بین نمونه ها نشان می یافته شده است. نتایج گردآوری

از فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با استفاده  -است و رابطه آن با عوامل اجتماعی متوسط بوده
 جز در چند مورد خطی است. در آنالیز واریانس، به ، و آزمونT ،آماری ازجمله پیرسون های آزمون

های انتزاعی، جنس و تحصیالت، بقیه متغیرهای مستقل با  نظام جز سه متغیر اعتماد به واقع به
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درصد از  13دهد،  اند. همننین نتایج نشان می رابطه خطی داشته متغیر وابسته اعتماد اجتماعی،
شوند. در پژوهش آنان عوامل اجتماعی و  با متغیرهای مستقل تبیین می تغییرات متغیر وابسته،

 .سایر عوامل بر اعتماد تأثیرگذار بوده است فرهنگی بیشتر از

اجتماعی و عوامل مؤثر بر  بررسی اعتماد»( در مقالة خود با عنوان 3114اوجاقلو و زاهدی ) .9
پایگاه اجتماعی و تحصیالت بر اعتماد  گرایی، به بررسی تأثیر سنت« جانآن در بین ساکنان شهر زن

گرایی و اعتماد  دهد بین متغیر سنت نشان می های تحقیق آنان پردازند. یافته یافته می تعمیم
که بین  یافته رابطه معناداری وجود ندارد، درحالی اعتماد تعمیم یافته، بین پایگاه اجتماعی و تعمیم
اعتماد یعنی صراحت و صداقت، بین تحصیالت پاسخگویان و اعتماد اجتماعی  و دو بعدگرایی  سنت
های مربوط به  مستقیمی وجود داشته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دار ی معنی رابطه

نشان داده است، بین میزان مطالعه و اعتماد اجتماعی، بین محل تولد افراد و  متغیرهای فردی نیز
 .داری وجود دارد عی رابطه معنیاجتما اعتماد

اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در  اعتماد»( در مقالة خود با عنوان 3111ابراهیمی لویه ) .31
پردازد.  به بررسی اعتماد اجتماعی می نامه با روش پیمایش و تکنیک پرسش« بین مردم شهر گرمسار

مردم، اعتماد به اصناف و اعتماد  اعتماد به عموم در این تحقیق، شاخص اعتماد اجتماعی از ترکیب
گویان  درصد از پاسخ 3/31دهد  حاصل از تحقیق نشان می شده است. نتایج ها ساخته به سازمان

درصد دارای اعتماد اجتماعی پایین و تنها  3/21متوسط بوده، حدود  دارای اعتماد اجتماعی در حد
امی متغیرهای مستقل تحقیق )دگر اعتماد اجتماعی باال هستند. بین تم درصد دارای 33حدود 

اجتماعی، احساس امنیت، اعتقادات دینی، فضای مناسب اخالق عمومی،  خواهی، بیگانگی
رضایت از زندگی و مقبولیت اجتماعی( و متغیر وابسته )اعتماد اجتماعی( در  همبستگی اجتماعی،

 اجتماعی و اعتماد داری وجود دارد. تنها همبستگی بین متغیر بیگانگی رابطه معنی% 3سطح 

 اند. متغیرهای اجتماعی معکوس و مابقی متغیرها دارای همبستگی مستقیم با متغیر وابسته بوده

متغیر وابسته را  زندگی و همبستگی اجتماعی باالترین شدت همبستگی با      از  اخالق عمومی، رضایت 
 .اجتماعی بوده است و مقبولیتها مربوط به احساس امنیت، بیگانگی اجتماعی  داشته و کمترین آن

داخلی، عواملی مانند عوامل  تحقیقات اغلب دهد، های داخلی و خارجی نشان می بررسی پیشینه 
تعامالت  تحصیالت، اعتقادات دینی، محل تولد و ...(، عوامل اجتماعی )سرمایه اجتماعی،) فردی
های  عنوان عامل را به ... دی، فقر واقتصا-، پایگاه اجتماعیی جویانه و ...( و عوامل اقتصادیهمکار

عمدتاً از نوع کمّی بوده و به همین  اند. تحقیقات صورت گرفته تأثیرگذار بر اعتماد در نظر گرفته
بینی مناسب، در اختیار محققان قرار  و پیش تواند سازوکارهای عمده را تشخیص داده دلیل نمی

دهد تا به بررسی  شناسان می را به جامعه امکان سازی عامل محور این که مدل دهند، درحالی 
های خارجی  را تشخیص دهند. در پیشینه بلندمدت نیز تأثیر آن سازوکارها بپردازند و همننین در

اند.  سازی عامل محور استفاده نموده تحقیقاتی بپردازیم که از روش مدل سعی شده است تا به بررسی
شده  کلیف و وانگ و فرضیه اجتماعی دونبار استفادهسازی اعتماد سو ت مقالة مدل در این مدل از

 .های نظری مدل به تفضیل ارائه خواهد شد در بخش پایه است که
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 نظری های ديدگاه .3
 های اجتماعی و انواع آن شبكه .1.3
شناسی، این  کند. عالوه بر جامعه مدرن نقش کلیدی ایفا می شناسی اصطالح شبکه اجتماعی در جامعه

شناسی، روانشناسی اجتماعی و مطالعات  مطالعات علوم ارتباطات، جغرافیا، زبان ی ازمفهوم در بسیار
، 3911، ایسرایل و راند،3911ولمن، ،1994 :3مورد بررسی قرارگرفته است )واسرمن سازمانی

له وسی به ها و نهادها( هستند که )یا سازمان       های اجتماعی ساختار روابط میان افراد شبکه .(2،2005لین
به یکدیگر متصل یا  یک یا چند ویژگی مشترك مانند دوستی، خویشاوندی، منافع مشترك و اعتقادات

روابط افراد موردمطالعه را نشان  تر یک شبکه اجتماعی نقشه اند. به بیان ساده خورده اصطالح گره به
 موردنظر است تا ها در تحلیل شبکه معموالً شکل و محتوای رابطه بین گره .(3994دهد )واسرمن: می

مسالة اصلی در دیدگاه شبکه، روابط است. واحد  .(3113ها و صفات کنشگران )چلبی، ویژگی
( نظریه شبکه با مطالعه روابط 3911تعاملی هستند )ولمن  های دهنده ساختار جامعه، شبکه تشکیل

کل ساخت  به پردازد ضمن اینکه به تحلیل ساخت اجتماعی می اجتماعی موجود بین مجموعه افراد،
دهد. بنابراین نقطه  موجود در داخل ساخت را نیز موردبررسی قرار می کند و الگوی روابط توجه می

 عنوان واحد های فردی به جای توجه و تأکید بر کنشگران و ویژگی شبکه این است که به تمرکز دیدگاه
 .(2114اران: همک و1 کند. )زونزونگی تحلیل، به ساختار روابط بین کنشگران توجه می

های گوناگونی موردبررسی قرارگرفته است  اجتماعی از جنبه های سازی عامل محور، شبکه در مدل
های اجتماعی  (، پیدایش شبکه2113در شبکه )استاکر و همکاران،  مانند انسجام و توافق نظر

های  شبکه ( و ساختار2112های اجتماعی )استاکر و همکاران،  در شبکه (، توافق2132)ساتکلیف،
های اجتماعی دارای دو ویژگی اصلی  شده شبکه (. در مطالعات انجام2119گیلبرت،  اجتماعی )هامیل و

 :تواند بر ویژگی اول تأثیرگذار باشد که ویژگی دوم می باشند می
 خصوصیات روابط 
 الگوی قرارگیری در شبکه 

 
 

سه يا چهار پيوند  ها شبكه تصادفی: اغلب گره
 .دارند

بندی منظم: هر گره با چهار همسايه  شبكه
 خود پيوند دارد اطراف
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بدون مقياس( شبكه: تعداد ) پيوستگی ترجيحی
 .ها پيوندهای بسياری دارند کمی از گره

ها  کوچک: اغلب گره های جهانی شبكه
 .اند های خود در ارتباط تنها با همسايه

 (2002اجتماعی )گيلبرت و هاميل،  ر مدل اساسی شبكهچها هايی از نمونه :3 شكل
 

گیلبرت  های رایج شبکه توسط بندی دارد. یکی از طبقه الگوی قرارگیری شبکه حاالت گوناگونی
کنند  نوع ساختار شبکه را در کار خود معرفی می چهار 3شده است، آنان آوری  جمع (2119و هامیل )

 : تنشان داده شده اس 3که در شکل شماره 
 شبکه منظم 
 شبکه تصادفی 
 شبکه جهان کوچک 
 (شود می نامیده 2شبکه پیوستگی ترجیحی )همننین بدون مقیاس. 

شود.  می استفاده 1در مدل اتومات های سلولی ترین نوع شبکه است و اغلب شبکه منظم، ساده
گره،  همسایگان یک تراکم کل شبکه، کم، اندازه شبکه شخصی، محدود است و همننین بسیاری از

باالیی وجود خواهد داشت اما این شبکه  باشند، بنابراین تراکم ارتباطات با سطح همسایگان یکدیگر می
 .مدلی ضعیف از شبکه اجتماعی است در سایر معیارها موفق نبوده و به همین دلیل

که  وداینکنند، باوج بیان می 2003 4است. باراباسی و بنابیو های تصادفی نوع دوم ساختار شبکه، شبکه
تقریباً دارای پیوندهای یکسانی هستند.  ها اند، اکثر گره طور تصادفی در شبکه قرارگرفته پیوندها به

هایی که  زنگی شکل برخوردارند که در آن یافتن گره ها از توزیع درواقع، در یک شبکه تصادفی، گره
 های شبکه 3وات و استروگاتز ،3991بیشتر باشد کمیاب است. در سال  دارای تعداد پیوندهای کمتر یا

ای کم، تراکم شبکه باال  این ساختار شبکه در 1های مجدد را معرفی نمودند. تعداد اتصال 3جهان کوچک
تراکم خود را از شبکه منظم، و فواصل کوتاه را از  و فواصل کوتاه است. درواقع، مدل جهان کوچک،

هایی با اتصاالت  های جهان کوچک، از گره مدل حال، بااین (105 :2111گیرد. ) مدل تصادفی الهام می
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ترجیحی ارائه  عنوان پیوستگی  با 3(3999نوع چهارم شبکه را باراباسی و آلبرت ) .باال برخوردار نیستند
طور خالصه  شوند به زیادی دارند، متصل می هایی که پیوندهای های جدید به گره کردند که در آن گره

 :توان خالصه نمود زیر می ه را در جدولشد های چهار مدل مطرح ویژگی
 

 (2002 اساسی شبكه )هاميل و گيلبرت های چهار مدل ای از ويژگی خالصه .1جدول 
های شبکه ویژگی منظ  تصادفی کوچک جهان پیوستگی ترجیحی  

 تراک  پایین √ √ √ √

× √ 
 

√ 
 

√ 
 

 اندازه شبکه شخصی محدودشده

√ 
 

که شخصیتنوع در اندازه شب × محدود محدود  

بندی قابلیت طبقه × × × ×  

بندی باال خوشه √ × √ ×  

 
های تصادفی و پیوستگی ترجیحی در کار  شبکه ای در این پژوهش، محققان از دو ساختار شبکه

در مدل تحقیق حاضر طراحی شد. محققان از  گیلبرت و هامیل الهام گرفته و دو ساختار شبکه
تصادفی و پیوستگی ترجیحی استفاده کردند.  جای به 1ای خوشهو  2ای مرکزی های ساختار شبکه نام

داده شد در ساختار شبکه مرکزی تعداد کمی از  طور که در مدل پیوستگی ترجیحی توضیح همان
برخی ممکن است تنها یک یا دو رابطه داشته باشند  که ها دارای رابطه بسیاری هستند درحالی عامل

شده توسط گیلبرت و هامیل  ای تصادفی مطرح ساختار شبکه ونای همن اما در ساختار شبکه خوشه
ها در شبکه  بنابراین، در این مدل، دو نوع ساختار قرارگیری عامل .باشند دارای پیوندهای برابر می

ای که در این مدل تغییر  باشند. ویژگی که در طول اجرا نیز ثابت می گیرند موردبررسی قرار می
 .گوییم ها است که اعتماد می بین عامل پذیرد رابطه می

 
 اعتماد .2.3

؛ باررا و (3991)اندرسون و ناروس، همنون اقتصاد های پژوهش انسانی اعتماد در بسیاری از حوزه
ها و  ( مطالعات سازمان2111؛ باررا، 3،2005)کوك، هاردین و لوی شناسی جامعه ،((4،2009بوسکنز

شده است. در طول دو  بررسی(  2004 ،3جکسن)رنتی اینت شده در بازارهای همننین مطالعات انجام
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:  3،2006زتومپکا)شده است.  اجتماعی تبدیل دهه گذشته، اعتماد به یکی از مسائل عمده در علوم
 :های اخیر مطرح کرده است دو دلیل جهت تمرکز محققان بر اعتماد در دهه( 905-6
 خرد زندگی اجتماعی های پایه تر از تغییر تمرکز از سطح کالن اجتماعی به تحلیل دقیق 
 ی متأخر تغییر ساختار و فرایندهای اجتماعی در مدرنیته 

 :شود تواند به دو روش متفاوت تعریف اعتماد می
 تعامل است اعتماد در سطح فردی: نظر عامل نسبت به فردی که با وی در. 
 هایی  سمو مکانی ها اعتماد در سطح سیستم: این امر به مقررات سیستم، دستورالعمل
ای  باشند. بنابراین به اعتماد رابطه کند تا در تعامالتشان صادق ها را ملزم می گردد که عامل بازمی

( در این تحقیق ما بر اعتماد در سطح فردی تأکید 2114و همکاران، 2کند )رمنرن اشاره می
 .خواهیم نمود

 و 4طور که جاونپا ا همانهمکاران( ام و1 اعتماد دارای تعاریف بسیار متفاوتی است )تیخونو
عنوان پایه  ( را به3993همکاران ) و3( بیان کردند، بیشتر محققان دیدگاه جامع مایر3991همکاران )

طرف رابطه  تمایل یک»اند:  گونه تعریف نموده را این اند. مایر و همکاران اعتماد تعاریف اعتماد پذیرفته
ر رابطه به شکلی که طرف اول انتظار داشته طرف دیگ های پذیری در مقابل کنش به قبول آسیب

«. کنترل، کنش خاصی را که برای وی مهم است انجام دهد باشد طرف دیگر در نبود نظارت یا
گوناگونی که برای اعتماد مطرح گردیده است وجود دارد که  درهرصورت، عوامل مشترکی در تعاریف

 :عبارت است از
 ،(2113ردین و لوی، ؛ کوك ها2112ارتباط اجتماعی )هاردین 
  ،؛ مایر و 2114پرستی،  ؛ جوسانگ و2111خطر و عدم اطمینان )براو و تامبورینو

 (2113 ،3؛ هیمر3999، ایشایا و مکالی،3993همکاران، 

 (1،2111سابقه تعامل )عبدالرحمان و هایلس 

 مورد اعتماد کنشگران باور به صداقت، اعتماد، شایستگی، قابلیت اعتماد به سیستم 
 (2114؛ جوسانگ و پرستی، 2114و همکاران،  1منورانرا)

عنوان یک ویژگی پویا از روابط  اعتماد است و به ارتباط بین دو یا چند کنشگر یک جنبه از
دیگر، اعتماد شامل،  عبارت روابط اجتماعی نوعی دارایی است. به شود. همننین اجتماعی شناخته می

طرف باور دارد طرف  که، یک است. در این رابطه، هنگامیکننده و اعتماد شونده  دو کنشگر اعتماد
؛ کوك هاردین و 2112گیرد )هاردین،  انگیزه کنش به نفع او است، اعتماد شکل می دیگر دارای
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 ؛3،2001پذیری مرتبط است )هیمر عالوه بر این، اعتماد با خطر، عدم قطعیت یا آسیب (.2005 لوی،
 گونه (. جوسانگ و پرستی قابلیت اعتماد را این3993ران، ؛ مایر و همکا2114جوسانگ و پرستی، 

برحسب  تعریف اعتماد«. طرف از موفقیت در معامله برآورد احتمال اعتماد یک»کنند:  تعریف می
 های دهندة عدم قطعیت در مورد رفتار آیندة طرف دیگر است. وجود عدم قطعیت انتظار، نشان

وضوح با عدم  بنابراین اعتماد به (.1999 ،2ایکو بوك و هیبارددهد ) محیطی نیاز به اعتماد را شکل می
خود در  خودی کنند، اعتماد به ( بیان می3993همکاران ) طور خاص، مایر و قطعیت مرتبط است. به

ها تمایل  است. تعاریف دیگری از اعتماد وجود دارد که در آن معرض خطر نیست اما به خطر متمایل
یکی دیگر از منابع اعتماد  (.3999 ،1قرارگرفته است )ایشیا و ماکوالی هبه انجام خطر مورداستفاد

تواند چیزهای  پذیری است که نیازمند تعامل تکراری است. بدین معنی که شخص می بینی پیش
اشتراك  در مورد طرف دیگر از طریق تکرار تعامالت بیاموزد. درنتیجه، انواع تجربیات به زیادی

اعتماد بین آنان افزایش  بینی کنند و درنهایت توانند رفتار دیگران را پیش میشود، افراد  گذاشته می
ی قبلی است و با توجه به این  بنابراین اعتماد مبتنی بر تجربه (،4،3391یابد )دونی و کنن می

  (.3994 ،3؛ رینگ و ون د ون2111کند )عبدالرحمان و هایلس، اعتماد تغییر می واقعیت سطح
 ،3؛ مورگان و هانت3911و همکاران، می در توسعه روابط پایدار دارد)دویراعتماد نقش مه 

ناپذیر  اجتناب ای مدت در هر رابطه های کوتاه کنند نابرابری ( بیان می3911دویر و همکاران )(. 3994
های  نابرابری دهند تا در بلندمدت، است، شرکا از طریق اعتماد در رابطه اطمینان را توسعه می

معتقدند اعتماد دوطرفه بیش   (1989)1مدت گردد. اندرسون و ویتز ت منجر به عملکرد بلندمد کوتاه
قبول خواهد  نامتقارن است، ارتباط غیرقابل که سطح اعتماد طرفه محتمل است. هنگامی از اعتماد یک

است، تمایل بیشتری به ترك رابطه و همننین تمایل  بود زیرا شریکی که دارای اعتماد کمتر
ی  دارد. اعتماد در رابطه پایدار و زمانی که هر دوطرفه انگیزه ری به جبران فداکاری طرف مقابل،کمت

طور که  گردد. همان گیرند. انگیزه تکمیل اعتماد، به تعهد ضمنی بازمی شکل می تکمیل اعتماد دارند،
 های ین قدرتهای مثبت و در پاسخ به عدم قطعیت در ب فراوان نشان داده است، در مبادله نتایج

را ساکن نگه  افتد. بنابراین نابرابری قدرت ممکن است اعتماد احتمال بیشتری اتفاق می برابر، تعهد به
 .(1998، 1؛ یاماگیشی، کوك و ویتیبل3911دارد)کوك و امرسون، 

که سابقه تعامل برای افراد  دوراهی زندانی، هنگامی شده از بازی سازی های شبیهبر اساس مدل
(. بنابراین 2113دهد)نواك و زیگموند، بین افراد افزایش می اشد، اعتماد، همکاری را درروشن ب

برای همکاری ساده دوسویه است. عالوه بر این، اعتماد نیز ممکن است روابط  ای اعتماد متقابل، پایه
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اد که همکاری در گروه حفظ شود، اعتماد متقابل بین افر حفظ یا شکل دهد. هنگامی اجتماعی را
 .شود کند و منجر به تکیه به یکدیگر برای کمک، حمایت عاطفی و همراهی می پیدا می توسعه

را نیز انجام  ریزی و نگهداری از روابط اجتماعی کند بلکه پی تنها همکاری را تسهیل می اعتماد نه
رسد که  ای می به مرحله زمان طوالنی ادامه پیدا کند دهد. اگر رفتارهای همکاری در طول مدت می

اعتماد در مقیاس کالن  (2012) )سو تکلیف، وانگ، شود تر از پاداش همکاری می احساسات مهم
عنوان شهرت  های قبلی به تعامل شود. سازوکار شهرت زمانی که تاریخنه تبدیل به شهرت می

 (2005) ،3؛ نواك و زیگموند2111و موی، غیرمستقیم )محتشمی ةمشاهده است، مانند مقابل قابل
 .کنند  همکاری را تسهیل می

 
 روش .4

 شناسی روش .1.4
شود. همننین  توجیه معرفت جدید مربوط می شناسی به منطق تحقیق و چگونگی کسب و روش
انجام پژوهش، بایدها و نبایدها و تحلیل انتقادی  شناسی به معنای مباحث مربوط به چگونگی روش
گیری یا  یابی به شرایط شکل ل دستمحقق به دنبا (22 :314های پژوهش است )بلیکی، روش

های سطح خرد است که در سطح کالن بروز پیدا  تجمع کنش فرسایش اعتماد است. اعتماد ناشی از
توانسته است مسیری روشن میان خرد و کالن برقرار کند و برای  محور -سازی عامل کند. مدل می

افزایی و هم  های کالن از هم نه پدیدهدهد تا بررسی کنیم چگو امکان را می اولین بار در علوم این
های کالن  جهت تحلیل پدیده  2005) ،2آیند )گیلبرت و ترویتز خرد به وجود می های تأثیری پدیده

کیفی عموماً با تأکید بر اطالعات و  های  توان بهره برد چراکه پژوهش های کیفی نمی از پژوهش
دست  ز اشخاص یا هر نوع آزمودنی دیگر بها جزییات فراوانی که درباره یک یا تعداد محدودی

بر آنان گذشته است را بازسازی کنیم. در  ای منطقی آننه کنیم به شیوه آوریم، تالش می می
چندان گسترد چراکه معتقدیم عمق و فراوانی  ها را توان دامنه بررسی های کیفی نمی پژوهش

های کیفی به دنبال تعمیم آماری  اول است. پژوهش جزییات در مورد هر آزمودنی دارای اهمیت
کنیم  تر تعمیم دهیم اما اغلب فکر می را به تمام جامعه بزرگ ها نیستند و قرار هم نیست نتایج آن

ایم به موردهای مشابه هم نوعی تعمیم  های اندك گرفته مورد آزمودنی توانیم نتایجی که در می
شناختی با چنین راهبردی  ای جامعهه ترین پژوهش ترین و جدی بسیاری از عمیق .نظری دهیم

اند. دسته دیگر و البته پرارزش تحقیقات  های ارزشمندی را به بار آورده و ایده اند شده انجام
کنند  شناسانی که در این حوزه فعالیت می شود. جامعه های کمّی انجام می با روش شناختی جامعه
ابزارها  ک ابزارهایی به عدد تبدیل کنند، با اینشناختی را به کم تمایل دارند متغیرهای جامعه عموماً

آماری از  های گیری بپردازند. در انتها هم به کمک تکنیک اندازه به سراغ جامعه هدف بروند و به 
ویژگی اصلی چنین  .خالل روابط میان متغیرهای سنجیده شده نتایجی در مورد جامعه هدف بگیرند

پذیر  تعمیم آماری را امکان نه وسیعی را پوشش دهند وتوانند دام هایی این است که می پژوهش
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جزییات فراوان را موردبررسی قرارداد. درهرحال  توان ها نمی سازند. اما از سوی دیگر در این پژوهش
های  اجتماعی برای بحث ما چیز دیگری است. در پژوهش های ویژگی مهم رهیافت کمّی در پژوهش

محور  -سازی عامل رابطه میان متغیرهاست و نه کنشگران. مدل ها مبتنی بر یافتن کمی همه تحلیل
 :شود به دو منظور انجام می

 آزمون نظریه 
  ،(.33: 2113آزمون مدل تجربی )گیلبرت و ترویچ 

محققان مدل تحقیق حاضر را مبتنی بر پایه نظری طراحی نمودند. این مدل بر پایه  رو ازاین
طور  ( است که به2132مدل اعتماد سوتکلیف و وانگ )و  (1993)2دونبار 3هوش اجتماعی فرضیه

 .خواهیم کرد ها آن را ذکر کامل در بحث یافته
 

 محور -عامل سازی مدل .2.4
های محتوی  سازد با استفاده از مدل محقق را قادر می روش محاسباتی است که»مدل عامل محور 

( 2: 2111)گیلبرت،« یش کنداقدام به خلق، تحلیل و آزما های متعامل درون یک محیط، عامل
مجازی در  مجازی. محیط خالصه یعنی بازسازی شی اجتماعی در محیط  طور سازی اجتماعی به شبیه

توانیم  ها می هایی این است که با استفاده از آن ویژگی اصلی چنین مدل .شود رایانه آفریده می
و  یک افراد به از طریق آفرینش یک بسیار پینیده را هم بازآفرینی کنیم. این بازآفرینی های سیستم

کاربرد ندارد  های تحلیلی چندان هایی معموالً روش شوند. در چنین سیستم اجزای سیستم انجام می
عنوان  تحلیلی نیز گاهی به های شوند. البته روش های محاسباتی استفاده می جای آن از روش و به

همین خاطر است که  محاسباتی است و به یها روند اما نقش اصلی بر عهده روش کار می مکمل به
طور خاص کرده است.  سازی به عام و شبیه طور سازی به پیشرفت علوم رایانه کمک فراوانی به شبیه

گیری روشی در بررسی امر اجتماعی است.  جهت  یک سازی اجتماعی عنوانی کلی برای بنابراین شبیه
روی محققان  ماتی دارد که پنجره جدیدی را بهامکانات و الزا سازی اجتماعی دیدگاه روشی شبیه

توان با اهداف گوناگونی انجام  سازی را می ( شبیه33: 2113و ترویتز ، گشاید )گیلبرت  اجتماعی می
های  ها و بررسی تجربی نظریه توان برای فهم فرآیندها و همننین آزمون نظریه می سازی داد. از شبیه

 .بینی استفاده نمود سازی برای پیش توان از شبیه ه بر این میاستفاده نمود. عالو شناختی جامعه
 رخ اتفاقی دهد تا ببینیم در طول زمان برای امر اجتماعی چه پدیده امکان می بازسازی مجازی یک

 .)33: 2113شوند )گیلبرت و ترویتز، انجام می صورت آماری ای معموالً به بینی خواهد داد. چنین پیش
ها و همننین ساختار  طول زمان در بین راهبرد عامل ررسی روند اعتماد دردر این تحقیق جهت ب

محور شیوه کار  -سازی عامل عامل محور استفاده گردید. در مدل سازی شبکه متفاوت، از تکنیک مدل
شوند. سپس این برنامه اجرا  ای نوشته می بخشی از یک برنامه رایانه صورت هایی به چنین است که عامل

سازد،  دهد مشاهده و موردبررسی قرار گیرد. این روش محقق را قادر می رخ می ا آننهشود ت می
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 کنند. محقق اند و در یک محیط با هم تعامل می شده بسازد که از تعدادی عامل تشکیل هایی مدل
  هایی روی آن انجام دهد. در این تحقیق جهت ساخت و ها را تحلیل کند و آزمایش این مدل تواند می

 
 

 (.1332 عنوان يک روش )اصغر پور، سازی آماری به منطق مدل .4ل شك
 

 هایی دارد. ضمن استفاده گردید. این برنامه ورودی و خروجی 3 ای نت لوگو آزمایش مدل از برنامه رایانه
دهد تا خروجی تهیه کند و  ها انجام می گویی فرآیند موردنظر را روی ورودی که خود این برنامه، این

 .وتحلیل قرار گرفت مورد تجزیه MATLAB و Spss افزار مدل توسط نرم وجیسپس خر
 

 سازی عامل محور های مدل مزيت
سازی استاندارد، به  برمعادله، آماری و شبیه مبتنی  های محور، متمایز از مدل -های عامل مدل

 :دهند که شناسان امکان می جامعه
 توان  های فردی را می چون، عامل رار کنند،تطبیق هستی شناختی میان مدل و جهان واقعی برق

 مشابه کنشگران جهان واقعی باشند؛ های شناختی و اجتماعی طوری مدل کرد که ازلحاظ ویژگی
 در زمینه قوانین رفتاری،  مثال عنوان های گوناگون ناهمگونی را وارد مدل کنند، به در زمینه

معادله،  بر های استانداردِ مبتنی مدل که لیاطالعات، منابع، و موقعیت در ساختار اجتماعی. درحا
تسهیل در استفاده از مدل، اصالً از عامل  کنند و یا باهدف ها را همگون فرض می عموماً عامل
 کنند؛ استفاده نمی

 ها در سطح  مدت( آن طوالنی) های گوناگون( و پیامدهای ها )در شکل های میان عامل تعامل
و  "درزمانی" صورت الگوهای کالن را به توان به همین خاطر می غیرخطی مطالعه کنند.  کالن را

 .های محلی بررسی کرد باال، با تکیه به تعامل عنوان خصایصِ پیدایشیِ پایین به به
 نهادی، و/یا ساختارهای  ارائه نمایشی واضح از محیط )یعنی محیط جغرافیایی، قوانین

 کند؛ ها اعمال می لهایی که بر رفتارها و تعام اجتماعی( و محدودیت
 های تعاملی  بررسی پویایی های تصویرسازی مناسب که امکان مشاهده و ارائه تکنیک

 (2111، ؛ گیلبرت3993کند )اپستین و اکستل  پینیده را فراهم می
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 محور -برای ساخت مدل عامل استفاده از مبانی نظری .3.4
ر بیان خواهد شد. این مقاله، مبتنی مدل عامل محو شده در ساخت در این بخش مبانی نظری مطرح

است. در این تحقیق، از فرضیه هوش اجتماعی دونبار  شناختی شناختی و جامعه بر پایه نظری روان
ای  ایم. فرضیه هوش اجتماعی، نظریه( الهام گرفته2132وانگ ) ( و مدل اعتماد سوتکلیف و3991)

باشند  تباطات دارای سطوح مختلف پیوند میاست. بر اساس این فرضیه ار تکاملی -اجتماعی -روانی
دوستان تا آشنایان غیر مهم است. نظریة دونبار مبتنی بر مقایسه  ترین که دربرگیرندة نزدیک

کند تا به بررسی چگونگی  شناسی استفاده می این نظریه از رفتار و شواهد فسیل .ای است گونه بین
، 3991ران نخستین و انسان پی ببرد )دونبار، ساختارهای اجتماعی دوستی در پستاندا گیری شکل

گیری روابط دارای سازوکاری جهت ساخت روابط انسانی است. سوتکلیف و وانگ  شکل(. 2111
اعتماد  که اند. ازنظر آنان، ازآنجایی عنوان مکانیسم شناختی منتخب یادکرده از اعتماد به (2132)

شدت دوستی  همننین دارای تأثیر عمده برها و شکل دادن به روابط است و  سنگ بنای دوستی
حاضر، محققان سه  تواند سازوکار منتخب مناسبی باشد. بر این اساس در مدل تحقیق است، می

ضعیف و همننین دو نوع  ها در نظر گرفتند: قوی، متوسط و سطح رابطه اعتماد آمیز برای عامل
هر یک از پارامترها شاهد تغییراتی  در رو با تغییر شبکه را بر اساس نظریات طراحی کردند. ازاین

 .گردد ارائه می ها طور کامل در قسمت یافته درروند اعتماد هستیم که به
 

 محور -های ساخت مدل عامل گام :2 جدول
های ساخت مدل عامل محور گام  

 اول استفاده از مبانی نظری
 دوم تعریف و تحدید مسئله

 سوم ریمبنای دیدگاه نظ تعریف توصیفی مدل بر

 چهارم ای برنامه رایانه تبدیل مدل توصیفی به

 پنجم اجرای مدل با تنظیمات پایه
 ششم ها و تحلیل آماری آن ذخیره خروجی

 سازی شبيه تنظيمات .4.4

هاست. در لحظه تعامل، هر عامل  اجتماعی با دیگر عامل در این مدل، هر عامل دارای تعدادی رابطه
هایی که با آنان در ارتباط است برای  باید یکی از دیگر عامل (ایم نامیده 3ی)که ما آن را عامل کانون
ایم. انتخاب عامل  نامیده« عامل هدف»شده برای تعامل را  عامل انتخاب تعامل انتخاب کند )این

 توانند یکی از سه نوع راهبرد را دارا های کنونی می گردد. عامل عامل کانونی بازمی هدف به راهبرد
 .: قوی، متوسط، ضعیف. ارتباط عامل کانونی و عامل هدف دارای میزانی از اعتماد استباشند

خود  بنابراین هر رابطه اجتماعی در مدل دارای میزان اعتماد است. عامل کانونی، برحسب راهبرد
 شده کند. فرد انتخاب پس از بررسی همه ارتباطات خود، عامل هدف را جهت تعامل انتخاب می

در رابطه  پاسخ مثبت یا منفی به تعامل بدهد. اگر پاسخ وی مثبت باشد، اعتماد موجودممکن است 
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دهی دو  هدف در پاسخ گردد. راهبرد عامل شده و چناننه پاسخ منفی باشد، اعتماد تضعیف می تقویت
های مرکزی و  شبکه -شبکه نوع است: تصادفی یا مبتنی بر اعتماد. شرایط ذکرشده در دو نوع

دور و هر  300 حالت تنظیم مدل موردبررسی قرارگرفته است. هر یک از چهار -ای خوشه های شبکه
لوگو )تیک( اجرا گردید. در هر زمان پارامترهای اصلی مدل که  نت 2واحد زمانی 100 تعداد به 1دور

 تحلیل و MATLAB و Spss افزار شده نرم های حاصل شد. سپس داده اند ثبت در زیر ذکرشده
گویی  که، مدل دارای دو ساختار شبکه و دو نوع شیوة پاسخ به این بنابراین با توجه .ه شدنمایش داد

ها رابطه دارند، چهار حالت تنظیم مدل  تعامل از سوی کسانی است که با آن ها به درخواست عامل
 .اند شده که در جدول یک توصیف آید وجود می به
 

 : چهار حالت تنظيم مدل3جدول 
بهدهی  نوع پاسخ  درخواست تعامل 

  تصادفی مبتنی بر اعتماد
 CET CER نوع پیوندها شبکه مرکزی

CLT CLR ای شبکه خوشه  

 
 اجزای مدل. 5.4

 :اند از اجزای اصلی مدل حاضر عبارت
 این مدل ساختار شبکه به دو صورت است در :ساختار شبكه: 

ها دارای پیوندهای  شبکه تعدادی از عامل در این ساختار :ای ساختار شبكه خوشه .3
 .تنها یک یا دو پیوند دارند ها که تعدادی از عامل بسیاری هستند درحالی

ها دارای تعداد پیوند برابر  بیشتر عامل ای در این ساختار شبکه :ساختار شبكه مرکزی .2
 .باشند می

 امل ها در ارتباط هستند. هر ع گرایش به تعامل باکسانی دارند که با آن ها عامل 1:ها عامل
 فرستد. در این ها در ارتباط است تقاضای تعامل می زمانی برای یکی از کسانی که با آن در هر واحد

محقق، جمعیت  شده توسط های انتخاب باشند. تعداد عامل تغییر می قابل 311ها از صفر تا  مدل عامل
های  داده و با جمعیتتغیر  ها را در حاالت مختلف رو محقق قادر است تعداد عامل تحقیق است. ازاین

 .مختلف روند اعتماد را مورد بررسی قرار دهد
 ها در ارتباط است. پیوندها همان  عامل با یکی یا بیشتر از دیگر عامل هر 4:پيوندها

 .ها هستند اجتماعی عامل ارتباطات
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 ی منطبق با فرضیه 3:ها راهبرد عامل SBH و مقاله ساتکلیف در این مدل، هر عامل در هر 

کند.  انتخاب می عنوان عامل کانونی زمانی از میان کسانی که با آنان در ارتباط است یکی را به واحد
 :باشد تواند داشته هر عامل کانونی در انتخاب طرف تعامل خود سه راهبرد می

ها دارای اعتماد آمیز ترین  کانونی از میان کسانی که با آن عامل 2:راهبرد قوی .1
کند. یعنی عامل  طرف تعامل( انتخاب می) 1عامل هدف عنوان بهارتباطات است یک فرد را 

بیشترین تعامل موفق قبلی را با آنان داشته  کانونی تمایل دارد باکسانی وارد تعامل شود که
گزیند که  عنوان عامل کانونی برمی هایی را به از عامل است. در این راهبرد، عامل هدف آن دسته

 .ماد شبکة متصل به خود بیشتر باشداعت از چارك سوم میانة میانه

ها دارای ارتباطات متوسطی  کانونی از میان کسانی که با آن عامل 4:راهبرد متوسط .4
دیگر،  عبارت کند. به عامل هدف )طرف تعامل( انتخاب می عنوان را به ازنظر اعتماد است یک فرد

ها دارد. در این  آن ی بهتمایل دارد باکسانی وارد تعامل شود که اعتماد متوسط عامل کانونی
 گزیند که میانة میانه عنوان عامل هدف برمی هایی را به عامل کانونی، آن دسته از عامل راهبرد

 .اعتماد شبکة متصل به خود بین چارك اول و سوم باشد
ها دارای کم اعتقادترین  کانونی از میان کسانی که با آن عامل 3:راهبرد ضعيف .3

کند. یعنی عامل  عامل هدف )طرف تعامل( انتخاب می عنوان بهارتباطات است یک فرد را 
تعامل شود که اعتماد اندکی میان آنان وجود دارد. در این  کانونی تمایل دارد باکسانی وارد

گزیند که از چارك اول میانه میانة اعتماد  عاملی را جهت تعامل برمی راهبرد، عامل کانونی،
 .خود کمتر باشد شبکة متصل به

 زمانی که از سوی عامل کانونی پیشنهاد تعامل دریافت  عامل هدف :برد عامل هدفراه
تواند مثبت یا منفی باشد. اگر پاسخ عامل هدف مثبت باشد  پاسخ می کند، باید پاسخ دهد. این می

یابد و اگر پاسخ او منفی باشد میزان اعتماد رابطه کاهش  در رابطه افزایش می میزان اعتماد موجود
 :دهی به پیشنهاد تعامل دو نوع راهبرد دارند های هدف در پاسخ عامل .بدیا می

برخی پیشنهادها  عامل هدف با احتمال برابر به در این حالت :دهی تصادفی راهبرد پاسخ .3
 .دهد برخی پاسخ منفی می پاسخ مثبت و به

موجود در میزان اعتماد  این راهبرد عامل هدف به در :دهی مبتنی بر اعتماد راهبرد پاسخ .2
میزان اعتماد موجود در رابطه بیشتر باشد احتمال پاسخ مثبت  کند و هرچه رابطه مربوطه توجه می
بیشتر خواهد بود. میزان اعتماد برای هر تعامل همکارنه بین عامل کانونی و  دادن به پیشنهاد تعامل

ابد. در تعامالت ی یابد و در غیر این صورت یک واحد کاهش می واحد افزایش می عامل هدف یک
 .گردد تقویت و در تعامالت منفی تضعیف می مثبت، اعتماد

 

1. Agent Strategies 

2. Strong 

3. Target agent 

4. Medium 

5. Weak 
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 اعتماد ویژگی هر رابطه است، بنابراین اعتماد متقابل  در این مدل، :توزيع اعتماد
میان میزان اعتماد عامل کانونی به عامل هدف و میزان اعتماد  سازی شده است یعنی تفاوتی مدل

تا  3طور تصادفی از  شدن مدل اعتماد به ود ندارد. در ابتدای ساختهکانونی وج عامل عامل هدف به
 .ها توزیع گردیده است لینک بین 311
 عالوه شماره  سازی سه پارامتر به زمانی در هر دور مدل در هر واحد :شده های ثبت داده

ر شبکه روابط اند. برای هر عامل میانه اعتماد د شده ای ثبت فایل داده دور و شماره واحد زمانی در
ها بر اساس  است. سپس میانه این مقدار برای هر سه نوع عامل )نوع عامل شده شخصی او محاسبه

 .آمده است دست شود( به در انتخاب طرف تعامل تعیین می راهبرد آنان

3. Str-med  :راهبرد قوی های دارای های شخصی عامل میانة میانه اعتماد در شبکه. 

2. Med-med  : های شخصی دارای راهبرد متوسط اعتماد در شبکهمیانة میانه. 

1. Weak-med  :های شخصی افراد دارای راهبرد ضعیف میانة میانه اعتماد در شبکه. 

یک نمونه مدل شبکه  1و در شکل شماره  یک نمونه مدل شبکه مرکزی 2در شکل شماره 
  .شده است ای نشان داده خوشه
 

 
 يک نمونه مدل شبكۀ مرکزی 5. شكل
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 ای شبكۀ خوشه يک نمونه مدل.6 كلش
 

 سازی عامل محور ها در مدل های تحليل داده گام. 6.4
ای  برنامه رایانه سازی عامل محور نیز به این صورت است که ابتدا در ها در مدل های تحلیل داده گام

دارد.  هایی برنامه ورودی و خروجی شود. این ها نت لوگو است کدهای برنامه نوشته می که یکی از آن
ها را  دهد تا خروجی ها انجام می را روی ورودی که خود این برنامه گویی فرآیند موردنظر ضمن این

آمده از آن را  دست های به توان داده افزار می توسط نرم شده سازی تهیه کند. پس از ساخت مدل شبیه
 :شرح زیر استاند به  که محققان در این پژوهش طی کرده هایی مورد تحلیل قرارداد. گام

 
 سازی عامل محور ها در مدل های تبديل داده گام .4ل جدو

سازی عامل محور ها در مدل های تبدیل داده گام  

 اول افزار نت لوگو ساخت مدل عامل محور بر اساس مبانی نظری در نرم
میزان آگاهی از  های تأثیرگذار بر تولید و فرسایش اعتماد و تغییر شرایط برای بررسی مکانیسم

 حساسیت نسبت به پارامترهای مدل

 دوم

 سوم text  های موردنیاز در فایل ذخیره داده

 چهارم spss  ای به فایل های داده تبدیل فایل

 spss 30000 های فایل است در هر یک از 111و تعداد دورها  311که تعداد واحد زمانی  با توجه به آن
 .وجود دارد مورد

 پنجم

ساکنان بر اساس واحد زمانی به  میانگین دارایی هر دسته از spss در aggregate دستوربا استفاده از 
 .تقلیل پیدا کرد مورد 311مورد به  11111آمد که درنتیجه آن   دست

 ششم

 هفتم تحلیل و نمایش داده شد MATLAB افزار شده توسط نرم های حاصل سپس داده
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 ها يافته .5

 ها مقايسه راهبرد عامل .1.5
برای متغیرهای مختلف شامل راهبرد قوی،  3شماره  وصیف چهار حالت تنظیم مدل در جدولت

 .شده است راهبرد متوسط و ضعیف ارائه
طور  بین سه نوع راهبرد )قوی، متوسط و ضعیف( به شود تفاوت میانگین مشاهده می 3در جدول 

گزینند.  وی طرف تعامل خود را برمیافراد با استفاده از راهبرد ق که گیری معنادار است. هنگامی چشم
ای  شبکه خوشه) CLT دهی مبتنی بر اعتماد( و سپس شبکه شبکه مرکزی با پاسخ) CET شبکه

داشت اعتماد کارآمدتر   های دیگر در تولید و نگه دهی مبتنی بر اعتماد( نسبت به شبکه با پاسخ
نسبت  دهی مبتنی بر اعتماد به پاسخ باهایی  توان چنین نتیجه گرفت که شبکه باشند. بنابراین می می

 .کند بلندمدت اعتماد را انباشته می دهی مبتنی بر تصادف در هایی با پاسخ شبکه

 
محور در چهار حالت تنظيم مدل )واحد  -مدل عامل ميانگين و انحراف معيار متغيرهای .5جدول 

 (300؛ دور = 100زمانی = 
 راهبرد ضعیف وسطراهبرد مت راهبرد قوی دور 111در  حالت

 دهی تصادفی پاسخ -شبکه مرکزی
(CER) 

 49.48 49.94 49.48 میانگین

 10.04 10.54 9.41 انحراف معیار
دهی مبتنی  پاسخ -شبکه مرکزی

 (CET) بر اعتماد
 47.43 80.58 85.71 میانگین

 37.23 30.34 23.43 انحراف معیار
دهی  پاسخ -ای شبکه خوشه
 (CLR) تصادفی

 50.77 50.53 49.45 میانگین
 5.97 5.94 5.32 انحراف معیار

دهی مبتنی  پاسخ -ای شبکه خوشه
 (CLT) بر اعتماد

 36.66 76.40 68.39 میانگین
 9.10 16.84 15.04 انحراف معیار

 F آماره
 داری معنی

 ها تفاوت میانگین

39607.170 23169.379 2995.135 

000/0 000/0 000/0 

8834 7825 1202 

 
شبکه ) CET شبکهبرای انتخاب طرف تعامل هستند،  ها دارای راهبرد متوسط زمانی که عامل

اما زمانی  باشد دهی مبتنی بر اعتماد( در تولید و انباشته کردن اعتماد کارآمدتر می با پاسخ مرکزی
تماد( دهی مبتنی بر اع شبکه مرکزی با پاسخ) CET باشند، شبکه ها دارای راهبرد قوی می که عامل

ها دارای  توان گفت، در هر چهار حالت زمانی که عامل می طورکلی کارآمدتر از این نوع شبکه است. به
تعامل هستند، اعتماد کمتری در شبکه، در مقایسه با سایر  راهبرد ضعیف برای انتخاب طرف

گیری  شمشود. اگرچه در این نوع راهبرد تفاوت چ تولید و نگهداشت می (راهبردها )قوی و ضعیف
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دهی تصادفی  های مبتنی بر پاسخ رسد شبکه شود، اما به نظر می حالت مشاهده نمی بین چهار نوع
 .دهی مبتنی بر اعتماد در تولید اعتماد ناکارآمدتر هستند های با پاسخ شبکه نسبت به

 
 تنظيم مدل کارآمدترين راهبرد در چهار حالت .2.5

در هر حالت از تنظیم مدل برخی از راهبردهای مذکور  ،گونه که در قسمت قبل بیان نمودیم همان
و انباشته شدن اعتماد در طول زمان و برخی دیگر موجب  )قوی، متوسط و ضعیف( موجب تقویت

دهندة تعداد فراوانی  گردد. نمودار زیر نشان فرد در بلندمدت می تضعیف اعتماد در شبکه اجتماعی
 :ز تنظیم مدل استمذکور در هر حالت ا کارآمدی راهبردهای

دهی مبتنی بر تصادف(  با پاسخ -های مرکزی )شبکه  CERهای دهد در شبکه نشان می 3نمودار 
قوی  راهبرد تر از متوسط، موفق راهبرد دهی مبتنی بر اعتماد( ای با پاسخ های خوشه )شبکه  CLT و

اعتماد در شبکه راهبرد در انتخاب طرف تعامل،  باشد بدین معنی که باوجوداین یا ضعیف می
قوی یا ضعیف دست به  راهبرد اعتماد در افرادی که با که شود. درحالی اجتماعی فرد انباشته می

 دهی های مرکزی با پاسخ )شبکه CET ی شود. اما در شبکه تضعیف می زنند، تعامل می انتخاب طرف

 
  در چهار حالت تنظيم مدل راهبرد فراوانی بيشترين .1نمودار 

 
باشند و در  بهتری برخوردار می قوی هستند از وضعیت راهبرد اعتماد( افرادی که دارای مبتنی بر

های  شبکه) CLR شود. در آنان می بلندمدت منجر به انباشته شدن اعتماد در شبکه اجتماعی
شود این نوع راهبرد  شناخته می راهبرد عنوان بهترین ضعیف به راهبرد ،)ای مبتنی بر تصادف خوشه
 .تقویت اعتماد را در پی خواهد داشت شبکه در این
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روابط ضعيف، متوسط و قوی در  راهبردهای زمان در بين : تضعيف يا تقويت اعتماد در طول2نمودار 

 CER  حالت
باشد. این نمودار،  دور اجرای مدل می 111در  میانة اعتماد در هر یک راهبردها 2نمودار شمارة 

طور که بیان شد در این  باال، در نظر گرفته شود. همان های ی گفتهعنوان تصدیقی برا تواند به می
ها و راهبردهای مختلف برای برقراری  ببینیم قرارگیری افراد در شبکه تحقیق در پی آن هستیم تا

 دهد در شبکه نشان می 2بر اعتماد در بلندمدت خواهد داشت. نمودار شماره  ارتباط چه تأثیری
CER، (هر سه راهبرد دارای نوسان تقریباً با پاسخ -های مرکزی شبکه )دهی مبتنی بر تصادف 

مشاهده  باشند و تفاوت چندانی در اعتماد افراد با راهبردهای قوی، متوسط و ضعیف یکسانی می
هستند به نسبت قادر  توان گفت افرادی که دارای راهبرد متوسط شود اما با قدری مسامحه می نمی

 .ر بلندمدت در شبکة خود افزایش دهندخواهند بود اعتماد را د

 
در طول زمان در بين راهبردهای روابط ضعيف، متوسط و قوی  تضعيف يا تقويت اعتماد . 3نمودار 

 CET  حالت در

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ticks

T
ru

s
t

CER

 

 

strong

medium

weak

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

20

40

60

80

100

Ticks

T
ru

s
t

CET

 

 

strong

medium

weak



  های اجتماعی مختلف شبکه ساختارهای سازی عامل محور اعتماد در مدل

 

79 
 

که از  افرادی ،(دهی مبتنی بر اعتماد های مرکزی، با پاسخ شبکه) CET شود، در شبکة مالحظه می
 خواهند داشت برند، در بلندمدت کاهش اعتماد در پی ه میراهبرد ضعیف جهت برقراری تعامل بهر

 .گردد می که در روابط قوی تعامالت منجر به افزایش اعتماد در طول زمان درحالی

 
در طول زمان در بين راهبردهای روابط ضعيف، متوسط و قوی  تضعيف يا تقويت اعتماد . 4نمودار 

 CLR  حالت در
برابر است و  دهی تصادفی( نیز نوسان میانة اعتماد تقریباً پاسخ با -ای شبکه خوشه) CLR ةدر شبک

دهد با  نمودار نشان می طور که شود اما همان تفاوتی در اعتماد بین سه نوع راهبرد مشاهده نمی
 .کند ضعیف اعتماد بیشتری در طول زمان انباشته می راهبرد توان گفت قدری مسامحه می

 
روابط ضعيف، متوسط و قوی در  راهبردهای زمان در بين تماد در طولتضعيف يا تقويت اع .5نمودار 

 CLT حالت
دهی مبتنی بر  ای، پاسخ شبکه خوشه) CLT کنیم در شبکة نیز مشاهده می 3در نمودار شمارة 

دهد و روابط میانه و  گیری کاهش می طور چشم اعتماد را به اعتماد( روابط ضعیف در طول زمان
ی نمودار شماره  دهند. عالوه بر این با مقایسه در طول زمان شکل می ماد راسپس قوی بیشترین اعت
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 ای در کاهش یا افزایش اعتماد در شبکة خوشه راهبرد گفت، تفکیک بین توان می 3و شماره  1
 .گیرتر از شبکة مرکزی است چشم

 
 گيری نتيجه .6

ترین مباحث  که با اساسی شود محسوب می شناسی اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم کلیدی در جامعه
های اخیر حساسیت و مباحث  رو در سال ازاین شناختی مانند نظم اجتماعی در رابطه است، جامعه

های  آمده است. اعتماد اجتماعی مشارکت را در زمینه وجود بیشتری در این رابطه میان محققان به
افراد را برای همکاری با فرهنگی سرعت بخشیده و تمایل  مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و

های  رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی دهد. ازاین می های مختلف جامعه افزایش گروه
در تولید یا فرسایش اعتماد و همننین بررسی راهبردهای گوناگون افراد  اجتماعی  ساختاری شبکه

 گویی به این سؤاالت، از ظور پاسخمن ها است. به فرسایش اعتماد اجتماعی در این شبکه در تولید یا
ساختار  شده است. به این منظور در محیط رایانه دو نوع محور استفاده -سازی عامل روش مدل

دو نوع  دهی ای. راهبرد عامل هدف در پاسخ های مرکزی و خوشه شده است: شبکه ای طراحی شبکه
با تعداد واحد  دور و 111مدل است: تصادفی یا مبتنی بر اعتماد، هر یک از چهار حالت تنظیم 

مورد تحلیل قرار گرفت.  MATLAB و Spss افزار اجرا گردید. خروجی مدل نیز با نرم 311زمانی 
دهد در هر یک از چهار حالت تنظیم مدل یکی از راهبردهای چهارگانه  می های تحقیق نشان یافته

شوند. جدول  ضعیف اعتماد میاعتماد در بلندمدت خواهد بود و برخی دیگر موجب ت موجب تقویت
 :باشند بیانگر راهبردهای موفق در هر چهار حالت تنظیم مدل می زیر
 

 کارآمدترين راهبردها .6جدول 
دهی مبتنی پاسخ صورت دهی به پاسخ بر اعتماد    تصادفی 

 شبکه مرکزی راهبرد متوسط راهبرد قوی

ای ی خوشه شبکه راهبرد ضعیف و قوی راهبردهای متوسط  

 
 :توان در مجموعه نتیجه گرفت ذیل را می کاتن

 به درخواست تعامل،  دهی های هدف در پاسخ فارغ از ساختار شبکه، راهبرد عامل
های هدف  که عامل یعنی هنگامی .های کانونی است کننده تمایز میان راهبردهای مختلف عامل تعیین

های  میان سه راهبرد عامل توجهی دهند در هر دو نوع ساختار شبکه تمایز قابل تصادفی پاسخ می
مبتنی بر اعتماد موجود در رابطه پاسخ  های هدف که زمانی که عامل کانونی وجود ندارد. درحالی

توان گفت اگر قرار باشد  شود. درواقع می می گیری ایجاد دهند میان سه راهبرد تمایز چشم می
اهای همکاری یکدیگر پاسخ دهند مانند اعتماد به تقاض ای کنشگران بر اساس یک خصیصه رابطه

نوعی حافظه باشند که بتوانند خصایص رابطه را در آن ذخیره کنند.  آنگاه نیاز است کنشگران دارای
کننده  شود این امر توجیه گیرد و ساختار متمایز نمی میراث اجتماعی شکل نمی بدون این حافظه

های  جمله شبکه ت فرهنگی منگیری انباش توان کنشگران در ثبت گذشته برای شکل اهمیت
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های صورت گرفته نتایج تحقیق حاضر را تأیید کردند. اکثر  است. پژوهش اجتماعی تمایزیافته
 دهد، سابقة تعامل ازجمله عوامل مؤثر برافزایش اعتماد و همکاری است. بر نشان می مطالعات قبلی

افراد روشن  ه سابقه تعامل برایک شده از بازی دوراهی زندانی، هنگامی سازی های شبیه اساس مدل
که  هنگامی( 2113 دهد )نواك و زیگموند، باشد، اعتماد، همکاری را در بین افراد افزایش می

منجر به تکیه به یکدیگر برای  همکاری در گروه باقی بماند، اعتماد متقابل بین افراد زیاد شده و
قان بدین نتیجه دست پیدا کردند که محق شود. در این مدل نیز کمک، حمایت عاطفی و همراهی می

دهی  که پاسخ هایی شبکه شود. در انباشته می با افزایش سابقه تعامل اعتماد بیشتری در شبکه
اعتماد موجود در رابطه  گیرد، سابقه تعامل که در میزان صورت تصادفی صورت می های هدف به عامل

شده  داده تعامل تأثیری بر نوع پاسخ سابقهشده است، تأثیری در پاسخ ندارد. به همین خاطر  ذخیره
شود. لذا، در هر دو ساختار با این  در رابطه سلب می ترتیب امکان ذخیره بیشتر اعتماد این ندارد و به

 .گیری وجود ندارد تفاوت چشم دهی میان سه راهبرد شیوه پاسخ
 رین راهبرد شبکه مرکزی بهت گیرد، در صورت تصادفی صورت می دهی به که پاسخ هنگامی

دهی درمجموع تمایز  در این نوع پاسخ ای بهترین راهبرد ضعیف است. اما متوسط است و در شبکه خوشه
دهد اگر طرف تعامل به شکل تصادفی به  نشان می میان سه نوع راهبرد چندان واضح نیست، این نکته

اعتماد نخواهد داشت و راهبرد مؤثری برای بهبود  کننده درخواست تعامل پاسخ دهد آنگاه درخواست
 .راهبردی برای انتخاب طرف تعامل خود استفاده کند کند که از چه چندان تفاوتی نمی

 ترین  هر دو ساختار نامناسب دهند، در های هدف مبتنی بر اعتماد پاسخ می که عامل هنگامی
خصی کارآمد هستند، یعنی در شبکه ش راهبرد، راهبرد ضعیف است و دو راهبرد قوی و متوسط

اعتماد وجود دارد. درنتیجه اگر هدف باال بردن  باشند کمترین میزان کسانی که واجد این راهبرد می
بهترین راهبرد تداوم و تقویت اعتماد با کسانی است که  میزان اعتماد در شبکه خودمحور باشد

محور افزوده  -با این حساب هرچند بر میزان اعتماد در شبکه خود ها داریم، آن اعتماد باالیی به
 .یابد گیرد و روابط کم اعتماد تر بهبود نمی جدید شکل نمی شود اما ارتباطات می

 ای، تمایز میان  ساختار خوشه دهند در ها مبتنی بر اعتماد پاسخ می که عامل هنگامی
ضعیف( بسیار بیشتر از همین وضعیت در ) تر )قوی و متوسط( و راهبرد نامناسب راهبردهای مناسب

که  ای و مرکزی هنگامی ای خوشه دو ساختار شبکه ر مرکزی است. در بررسی علت تفاوت میانساختا
های مرکزی  زنی نمود که در شبکه توان چنین گمانه می دهی مبتنی بر اعتماد است راهبرد پاسخ

یک نفر مرتبط  انتخاب برای طرف تعامل خود دارند چراکه تنها به ها تنها یک تعداد زیادی از عامل
توجهی اعتماد است. در این  های خوشه هر عامل دارای تعداد قابل در شبکه که اند. درحالی شده

تواند  باشد. یعنی اگر راهبرد او ضعیف باشد می تواند بسیار تأثیرگذار راهبرد می وضعیت است که
 .طه استدهی مبتنی بر اعتماد موجود در راب پیوند خود را انتخاب کند، چون شیوه پاسخ ترین ضعیف

 .های شخص دچار فرسایش شود در این وضعیت احتمال زیادی دارد که اعتماد موجود در شبکه

 ساختار شبکه مرکزی است، راهبرد  دهند و ها مبتنی بر اعتماد پاسخ می که عامل هنگامی
هستند در شبکه شخصی خود نسبت به دو  قوی بهترین است. یعنی افرادی که دارای این راهبرد

انتظار بود چراکه انباشت اعتماد در روابطی  امر قابل اند. این دیگر اعتماد بیشتری ذخیره کردهراهبرد 
 .گیرد با سرعت بیشتری صورت می اند که از گذشته اعتماد آمیز بوده
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 ساختار شبکه خوشه ای است، دو  دهند و ها مبتنی بر اعتماد پاسخ می که عامل هنگامی
فاصله زیادی از راهبرد ضعیف دارند،  یک هم هستند اما این دوراهبرد قوی و متوسط بسیار نزد

میزان   یک راهبردهای قوی و متوسط تقریباً به های دارای یعنی در چنین شرایطی هر دودسته عامل
ای هر عامل تعداد  از آنجایی که در چنین شبکه .اند در شبکه شخصی خود اعتماد ذخیره کرده

تناسب واجد روابط ضعیف،  در درون شبکة ارتباطاتی خود، به ستند وتوجهی پیوند با دیگران ه قابل
است به همین خاطر حتی اگر پیوندهای متوسط را برای تعامل انتخاب  قوی و متوسط ازنظر اعتماد

شود اما اگر برای  تقویت این پیوندها بر میزان اعتماد در شبکه افزوده می کند در طول زمان با
 سراغ پیوندهای ضعیف برود ازآنجاکه شانس دریافت پاسخ مثبت از طرف بهتعامل خود  انتخاب طرف

اعتماد در  گیری بر فرسایش تواند تأثیر چشم تعامل در پیوندهای ضعیف اندك است در بلندمدت می
 :خالصه بیان نمود طور توان در جدول زیر به شبکه خودمحور وی داشته باشد. نکات فوق را می

 

 و نامناسب راهبرد در چهار نوع حالت ترين خالصه مناسب .7جدول 

ترین راهبرد نامناسب   نوع شبکه بهترین راهبرد 
گیری ندارد تفاوت چشم صورت تصادفی دهی به پاسخ شبکه مرکزی راهبرد متوسط   

گیری ندارد تفاوت چشم ای شبکه خوشه راهبرد متوسط   

دهی مبتنی بر اعتماد پاسخ شبکه مرکزی قوی راهبرد ضعیف  

ای شبکه خوشه قوی و متوسط راهبرد ضعیف  

 گانه  در میان راهبردهای سه دهی، در کل تقریباً در تمام ساختارها و راهبردهای پاسخ
 .زیادی دارند های کانونی دو راهبرد قوی و متوسط باهم نزدیکی عامل

 ست. ضعیف، نامناسب بوده ا توان گفت راهبرد قوی بهترین راهبرد و راهبرد درمجموع می
های دارای راهبرد ضعیف  عامل های های دارای راهبرد قوی، در مقایسه با شبکه یعنی جمع عامل

ها مبتنی بر اعتماد طرف  زمانی که عامل .بیشترین توانایی را در تولید اعتماد در شبکه خود دارند
کند در  ل میمبتنی بر اعتماد درخواست تعامل را قبو کنند و طرف تعامل تعامل خود را انتخاب می

دهنده  خوبی نشان یابد، این امر به تقویت و برخی دیگر فرسایش می فرآیند بلندمدت برخی پیوندها
ای از سوی کنشگران است. این ویژگی در تحقیقات تجربی  استفاده از خصایص رابطه اهمیت ثبت و

 شبکه آن افراد به شده است و مکانیسمی است که مبتنی بر ها مشاهده تعامالت میان انسان نیز در

 .کند دهند و برخی را حذف یا دیگران را اضافه می تعاملی خود سامان می
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 بنيادگرايی دينی در ايران با رويكرد بومی های شناخت مؤلفه
 

 هاشمی مرضيه حاجی ،علی محمد حاضری    
 )23/32/31، تاريخ پذيرش 22/21/31دريافت  تاريخ(

 
و  های سیاسی آننه در این مقاله، مورد مطالعه و پژوهش است، اندیشه :يدهچك

 اجتماعی برگرفته از آثار مستقیم چهار چهره شاخص بنیادگرایی دینی در ایران معاصر
الگویی دست یافت که بیانگر  بتوان بر اساس روش تحلیل تماتیک به  است تا

رویکردی کامالَ بومی باشد. در این  با گرایی سیاسی های نظری این طیف از اسالم مؤلفه
گیرد، به  سپس تفسیر قرار می های متنی، مورد توصیف، سازماندهی و مجال داده

های هر اندیشه  تا مقوله شوند های متنی ابتدا تنظیم و سازماندهی می ای که داده گونه
مقوالت  بعد از تعیین های متنی به نظم درآمده، ظاهر شوند و به طور مجزا از داده

آید. این فرآید تا اشباع تماتیک،  ها به عمل مشترك، حمایت تماتیک یا موضوعی از آن
و   ارائه یک الگوی تماتیک بومی از بنیادگرایی در ایران  در نهایت  سپس ادامه دارد و
 های این طیف از نخبگان و کنشگران اندیشه  های شود که بیانگر مؤلفه تفسیر می

است و به این مفهوم در حوزه   در عرصه تحوالت ایران معاصرسیاسی و اجتماعی 
  .بخشد جامعه شناسی سیاسی ایران، معنا می

دینی، اندیشه سیاسی و اجتماعی، شکل حکومت،  بنیادگرایی :مفاهيم کليدی

 .قانونگذاری، آزادی

  

 

 دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه جامعه شناسی انقاب اسالمی پژوهشکده امام  استادیار گروه جامعه شناسی

 )نویسنده مسئول( انقالب اسالمی خمینی)س( و
 س( و انقالب  اجتماعی و جامعه شناسی انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمینی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات(

 میاسال
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 طرح مسأله
که بازگو کننده  تاس 3شناسی سیاسی، بنیادگرایی یکی از واژگان مصطلح در ادبیات جامعه 

اجتماعی و یا یک جریان  ای و پراگماتیک یک طیف از نخبگان سیاسی تا کنشگران مختصات اندیشه
صورت بنیادگرایی دینی،  سیاسی در پهنه حیات اجتماعی است. این واژه در مورد اسالم به

بندی و  عنای پایبه م اصل بنیادگرایی در .رود بنیادگرایی اسالمی یا بنیادگرایی شیعی به کار می
دین و کاربرد آن در تمام ابعاد ذهنی و عینی یا همان،  های حداکثری از پافشاری بر روی دریافت

 .است فکری و سیره و مشی عملی در زندگی
؛ دهد را نشان می الفظی متون دینی، خود مختلف، بنیادگرایی به صورت تفسیر تحت ادیان در 

یک پدیده تاریخی است که صفت بارز آن مقاومت بر سر اصول مشترك  ی به طور کلی بنیادگراییول
در  ی بر روی این اصول است. به طوری که دین،فرهنگ انگاری تأثیرات نادیده دینی و بی توجهی و

حاصل از  ای از انعطاف ای اثرپذیر و دارای بازه جوامع مختلف، تحت متغیرهای فرهنگی، پدیده
بنیادگرا ادعا دارد که فهم  شود. یک فرد داد میای ثابت، با فهمی واحد قلم ها نیست و پدیده فرهنگ

دانشمندان در مورد تناقضات احتمالی، بدون اشتباه  رغم هر امر دیگر و ادعاهای او از متون دین، علی
بنابراین خطر تحمیل اندیشه و استبداد فکری در این نگاه  .است و در طول تاریخ همواره درست 

شود. اساس مفهومی انتخاب بنیادگرایان در این  چنین دریافتی نمیبنیادگرایی  زیاد است؛ اما از ذات
بنیادگرایی دینی در ادبیات نظری  های ها و مؤلفه آننه از شاخص همین تلقی است، پژوهش،

های این حوزه یا  که در مطالعات و پژوهش موجود، رایج است، بیانگر نوعی تعاریف غیر بومی است
سیاسی ایران معاصر، کاربرد چندانی ندارد؛  های جامعه شناسی یها و جریان شناس در دسته بندی

های اعتقادی و نظری دینی متأخر  متکی بر بنیان چرا که این رویکرد غالبا هر جریان و جنبش
 .داند ویژه اسالمی را بنیادگرا می به

و ایران که پس از مشروطه  بنابراین برای شناخت ماهیت نظری این طیف و جریان سیاسی در
کنشگران و بازیگران تأثیر گذار در  در عرصه اجتماعی ایران به صورت 3121ویژه از شهریور  به

علی رغم تنوع  اسالمی و حتی تاکنون نیز اند و تا پس از پیروزی انقالب معادالت سیاسی وارد شده
معه دارند و از مدعیان اصلی قدرت در جا دیدگاه و شدت و ضعف مواضع خود در این عرصه حضور

های سیاسی و  مطالعه اکتشافی بر روی آثار و اندیشه شوند نیاز به یک سیاسی ایران، محسوب می
شود که از این جهت  بنیادگرایی در ایران معاصر، مشهود است. تأکید می های شاخص اجتماعی چهره

مینه که شود که بدون تأثیرپذیری از ادبیات نظری موجود در این ز بومی نامیده می این رویکرد،
 چندانی با واقعیات جامعه ایران و تقسیمات درونی اسالم گرایان سیاسی آن ندارد، بدون تطابق

آثار و  واسطه به آثار افرادی مراجعه شده است که در تقسیمات درونی اسالم گرایی سیاسی در
انون الهی به ثابت از ق مواضع خود، در انتهای طیف قرار داشته و با نگاه حداکثری به شریعت و فهم

 .بنیادگرایی شهرت دارند
اعتقادی، فقهی و کالمی است که  باید اشاره کرد که بنیادگرایی به مفهوم فوق بیشتر یک مقوله

دارند، به همین دلیل از دایره مطالعاتی این مقاله  در روحانیت سنتی ایران، غالبا موضعی غیر سیاسی

 

 .در آمریکا شایع شد و به معنای بازگشت به بنیادها بود 3921در دهه  . این واژه برای اولین بار 3

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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در طیف اسالم گرایان معتقد به دخالت دین در  این است که اند. مفروضه اصلی در اینجا خارج
های مختلف تاریخی پس از  شاخصی با اثرگذاری بیش از بقیه، در دوره های سیاست در ایران، چهره

ها با اتکا به نظرات مرجع صاحبنظران حوزه  ای وجود دارند که این چهره اندیشه پیدایش این جریان
 اند. شیخ فضل اهلل نوری سی ایران معاصر، انتخاب شدهسیا -سیاسی و جریان شناسی فکری اندیشه

 به عنوان شاخص ترین مدافع اتکای صرف به نصوص دینی در دوره مشروطه، نواب صفوی پس از
پیروزی  باشد، شیخ مرتضی حائری پس از سقوط رضاه شاه که دوره فعالیت مبارزاتی این طیف می

و نیز مصباح  یف در مجلس خبرگان قانون اساسیترین فرد این ط انقالب اسالمی به عنوان شاخص
گرفته شدند. به طور  یزدی به عنوان نظریه پرداز اصلی این طیف، پس از انقالب اسالمی، در نظر

 :دارد مثال دکتر سید احمد موثقی، استاد دانشگاه تهران چنین نظری
در فدائیان اسالم با  شود و بعد با شیخ فضل اهلل شروع می بنیادگرایی شیعه در دوران معاصر»

 ها زیر چتر کاریزمای امام ازدر زمان انقالب همه گرایش .کند پیدا می همه صداقتی که دارند ادامه

اسالمی  شوند. انقالب شوند؛ اما بعد از انقالب دوباره جدا می لیبرال و سنتی تا چپ، جمع می
جمهوری اسالمی این رویکرد را به  تحوالت در .بنیادگرایی نبود، بلکه یک رویکرد نوگرایانه داشت

در جمهوری اسالمی مخصوصا بعد از وفات امام، غلظت گفتمان بنیادگرایانه را  برد و ما محاق می
 گفتمان غالب بر جمهوری اسالمی، بنیادگرایانه است. جریانات بنیادگرا را امام مدیریت داریم و

ست خال فکری و گفتمانی انقالب اسالمی توان می متفکری بود که  کرد و مطهری برجسته ترین می
های های بنیادگراست و هم اکنون نگاه فعال شدن جریان را پر کند. ترور مطهری کلید خوردن و

  (.3192، )موثقی« های بنیادگرایانه استنگاه همین آیت اهلل مصباح یزدی جزء
ی دینی در ایران با یک بنیادگرای های بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش این است که مؤلفه

بنیادگرایی دینی در ابعاد مختلف سیاسی و  های اصلی اندیشه تأمل بومی، کدام است و شاخصه
ترسیم نمود. چه  بر اساس آن مختصات نظری این جریان کنشگر را  اجتماعی چیست تا بتوان

، خودنمایی خواهد آثارشان هاست که بعد از مطالعه های آن هایی در اندیشه ها و اولویت برجستگی
جامعه شناسی سیاسی و جامعه  تواند از سنخ تحقیقات بنیادین در حوزه کرد؟ این پژوهش می

  .شناسی دین در جمهوری اسالمی ایران به شمار آید
 

 و تجربی تحقيق پيشينه نظری
ایرا ن های بنیادگرایی با رویکرد بومی در  طور مستقیم به شناخت مؤلفه تحقیقی در این حوزه که به

مورد بنیادگرایی دینی، بنیادگرایی اسالمی و  نشده است؛ اما کارهای متعددی در بپردازد، مشاهده
 .انگشت شماری درباره بنیادگرایی شیعی، انجام گرفته است کارهای

بر این باور است « بنیادگرایی دینی: احیای اسالمی» تحت عنوان ای آنتونی گیدنز، در مقاله -3
قرن بیستم از جهات مختلف رشد و پرورش پیدا کرد. وی بنیادگرایی را  اسالم درکه فکر احیای 

تأثیرات   داند که واکنشی است نسبت به جهانی شدن و مخصوص دوران معاصر می ای جدید و پدیده
 (.3112نموده است )گیدنز، غرب که سازماندهی جهان غرب را سست
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کند که این پنداره که ما  چنین ادعا می« جریانبرخالف »تحت عنوان ای پیتر برگر در مقاله -2
کنیم، نادرست است. دنیای امروز به جز چند استثنا همان قدر  زندگی می در یک دنیای سکوالر

است که همیشه بوده است و در بعضی مناطق بیش از هر زمان دیگر. به عقیده  مذهبی متعصبانه
واکنشی  باشد. برگر بنیادگرایی را ن غیر طبیعی میای طبیعی است و نبودن آ بنیادگرایی پدیده برگر،

 .(30-34: 3111 داند )برگر، به مدرنیته و پایگاه اجتماعی حامالن آن یعنی نخبگان سکوالر می
داری در اسالم  به یک نوع شناسی دین« اسالم و ایدئولوژی»با عنوان ای ویلیام شپرد در مقاله -1

ودار در دو طیف مدرنیسم و تمامیت خواهی اسالمی رسم در این مقاله یک نم دست زده است. وی
 کند که سه داری را از یکدیگر تفکیک می های دقیقی، هشت نوع دین آن با تمایز گذاری نموده که در

تکفیری و  گرایی جدید گرایی رادیکال، سنت داند. این سه نوع را اسالم نوع آن را بنیادگرا می
 (.123: 3911، نامد )شپرد گرایی تکفیری می سنت
، «فضیلت جهانی شدن: مذهب در عصر جهانی شدن» ترنر در مقاله تحت عنوان برایان -4

پارادوکس نینه که بنیادگرایی را شکلی  -3کند: بر مبنای چهار پارادوکس بررسی می بنیادگرایی را
 همان شود و بنیادگرایی داند. از نظر نینه، مدرن شدن موجب عدم قطعیت می مدرن شدن می از

 یابد؛ پافشاری بر قطعیت و یکسانی است که به صورت واکنشی در مقابل این عدم قطعیت، بروز می
از  پارادوکس پارسونز که معتقد است مدرنیته، دین را به صورت فضای نهادی خاص و مجزا -2

س پارادوک -1کند و بنیادگرایی در تالش است که این الگو را معکوس نماید؛  جامعه تبدیل می
قابل قیاس بودن  های دینی، نشانه غیر لوهان که بر آن است که در دهکده جهانی، وجود ارزش مک
شود و جهانی شدن  نمی ها است؛ اما نسبیت گرایی در عمل حفظ های فرهنگی و نسبی بودن آن نظام

ونتی که پارادوکس م -4دهد؛  افزایش می یابی حقوق بشر را به صورت پارادوکسیکال، نیاز به عمومیت
ضروری کشف غیریت و غیریت به عنوان تجربه  به بررسی تناقض بین شرق شناسی به عنوان نتیجه

 (.1: 3111)قجری، پردازد الزم برای اومانیسم جهان وطنی می
اقتصاد، جامعه و فرهنگ، عصر اطالعات و ظهور جامعه »کاستلز در جلد سوم کتاب  مانوئل -3
 ایش جریان بنیادگرایی دینی را بر اساس الگوی برگرفته از نظریهسعی کرده است که پید «ای شبکه

طوری که این  جنبش اجتماعی آلن تورن و با محور قرار دادن مسأله هویت مورد بررسی قرار دهد به
اجتماعی بدیل جنبش،  ای بر اساس سه محور هویت، دشمن و مدل پدیده را در عصر جامعه شبکه

 (.13 :3111کند)کاستلز،  تحلیل می

 «درآمدی بر ایدئولوژی سیاسی: از لیبرالیسم تا بنیادگرایی دینی»هی وود در کتاب  آندرو -3
ارائه داد. وی  توان نظریة جامعی در این مورد کند که با توجه به گستردگی بنیادگرایی نمی عنوان می

عصر پسا استعمار، کردن،  داند: روند غیر مذهبی چهار عامل را در در پیدایی این جریان، دخیل می
 (.323: 3119شکست سوسیالیسم انقالبی و روند جهانی شدن )هی وود،

(« گرایی سیاسی هراس بنیادین )اروپامداری و ظهور اسالم»سعید در کتابی تحت عنوان  بابی -1
 گرایی سیاسی از مباحث فوکو و الکالئو و موفه استفاده کرده است و ظهور برای تشریح اسالم

با  یی سیاسی را در دو دهه آخر قرن بیستم در جهان اسالم و چگونگی رویارویی آنگرااسالم 
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و خصایص  دهد. در فصل اول این کتاب سعید به بررسی و نقد تعاریف مدرنیسم غربی را نشان می
 (.، مقدمه3119پردازد )سعید، بنیادگرایی با تأکید بر بنیادگرایی اسالمی می

 دارد که مجموعه مقاالتی را با« مطالعاتی درباره بنیادگرایی»وان کاپالن کتابی با عن لیوپل -1
سریالنکا،  نگرشی قوم نگارانه در مورد بنیادگرایی در مصر، ایران، ترکیه، آفریقای غربی، پنجاب،

ای مدرن  را پدیده بریتانیا و جوامع سکوالر، جمع آوری کرده است. او بر این اساس بنیادگرایی
 (.33: 3111جری، کند )ق ارزیابی می

 3پروژه  -که بیشتر توصیفی است -از گسترده ترین کارهای تجربی درباره بنیادگرایی یکی -9
انجام و  ای است که توسط ماتین ای. مارتی و اسکات آر. اپل بای با هزینه دانشگاه شیکاگو جلدی

بنیادگرایی  بهتوسط آن دانشگاه منتشر شده است. تعداد معدودی از مقاالت این اثر پژوهشی 
مقاله سامی زبیده؛ مقاله  اسالمی و بنیادگرایی شیعی اختصاص دارد مانند مقاله عبدالعزیز ساچدنیا؛

 (.34مجید تهرانیان؛ مقاله جیمز پیسکتوری )همان،
در این حوزه انجام شده است؛ اما از آنجا که غالب این مطالعات به  کارهای پژوهشی دیگری نیز

گویند که با هدف و محتوای اصلی این  صاصا اسالمی متأخر، بنیادگرایی میاخت هر حرکت دینی و
 :شود ها بسنده می ها صرفنظر شده و فقط به ذکر نام برخی از آن متفاوت است، از معرفی آن پژوهش

 «تجربه اسالم سیاسی»از هرایر دکمجیان؛ کتاب« های اسالمی معاصر در جهان عرب  کتاب جنبش»
  .از مارتین ریزبرو« سودای پرهیزگاری»اب از الویه روا؛ کت

عنوان تحلیل گفتمان  حسینعلی قجری پایان نامه دکتری جامعه شناسی سیاسی خود را با 
است که وی نیز در پژوهش  تکوین بنیادگرایی شیعی و چرایی هژمونیک شدن آن در ایران نگاشته

انقالب نمود، بنیادگرایی شیعی  هخود همسو با ادبیات رایج جامعه شناسی سیاسی، اسالمی را ک
 .خوانده است

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی انقالب اسالمی، تحت  هاشمی، در مرضیه حاجی
های بنیادگرایی دینی و نوگرایی  ای انقالب اسالمی، پس از بررسی مؤلفه اندیشه عنوان مطالعه تبار

نوگرایی  انقالب اسالمی را از حیث نظری تغذیه نمود،به این نتیجه دست یافت که اسالمی که  دینی
 .باشد های پژوهش قجری، همسو نمی دینی بود که این نتیجه با یافته

 
 روش تحقيق

قرار دارد. تحقیق کیفی عموما به هر نوع  ها در پارادایم کیفی این پژوهش از حیث روشی و تحلیل داده
سازی به دست  یق فرآیندهای آماری و با مقاصد کمیطر های آن از شود که یافته تحقیقی اطالق می

برخالف عنوان آن یک روش واحد و منسجم نیست. بر همین اساس،  نیامده باشد. روش تحقیق کیفی،
 -روش ارائه شده است و از نظر پارادایمی اصوال مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی تعاریف متعددی از این

مسأله تا  اضع پارادایمی تفسیری همه مراحل تحقیق کیفی از طرحبرساختگرایی اجتماعی است. این مو
 (.329-311: 3111دهد )محمد پور،  های کیفی را جهت می تحلیل داده

ها، تأکید بر عمق پژوهش به جای  اصولی همنون، تاکید بر موارد به جای نمونه یک پژوهش کیفی بر 
 (.21: 3191ر است )حکیم زاده و عبدالملکی، استوا  های چندگانه پذیری و تأکید بر واقعیت تعمیم
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تحلیل متن به نام تحلیل  روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش یکی از انواع روش
یا موضوعی، تحلیلی است مناسب  هاست. تحلیل تماتیک تماتیک است که در اصل، روش تحلیل داده

و بنیادین به ایجاد ادبیات نظری و  های کیفی و داده محور که به صورت اکتشافی در دسته روش
 های ارزیابی مستقیم داده  که در این پژوهش نیز پردازد. از آنجا مفهومی در حوزه مورد مطالعه می

سازی، مد نظر  ای مبتنی بر جمع آوری، طبقه بندی و مفهوم متنی آثار افراد، الگوپردازی درون داده
 .ودش است لذا از روش تحلیل تماتیک استفاده می

های  کیفی در تحلیل داده های تحلیل تماتیک از متعارف ترین و پرکاربردترین روش تحلیل داده
شود و در  های معنایی مشترك گروه بندی می متنی در آن بر اساس مقوله های داده  متنی است که

وجوه مشترك عبارات گروه بندی شده در هر کدام از مقوالت و طی فرآیندی  نهایت بر اساس
شود )پاك  های اصلی و در مرحله نهایی، تم مرکزی ]تم نهایی[ شناسایی می تم لسله مراتبی،س

 (.313: 1391 سرشت،
گفت، تحلیل تماتیک، عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که در  توان بنابراین می  

 ای به یک سنخ شناسی های و برون داد ها و الگویابی درون داده طریق طبقه بندی داده آن محقق از
موضوعی از آن  ها به دست آمد، باید حمایت تمی یا یابد. زمانی که الگویی از داده تحلیلی دست می

نه تنها یک روش تحلیل  گیرند. تحلیل تماتیک ها نشأت می ها از داده صورت گیرد. به عبارتی تم
روایتی، نشانه شناختی، مکالمه،  ها نیز مانند تحلیل های تحلیل داده مستقل است، بلکه دیگر روش

 (.32: 3192محمدپور،) ای و غیره مبتنی برآن است موقعیتی و زمینه
پاژ که نسخه طبیعت گرای  شود، مانند تحلیل های مختلفی انجام می تحلیل تماتیک در طرح

یا تحلیل استربرگ که یک طرح  .تحلیل تماتیک است و کاربرد ویژه آن در مطالعات میدانی است
ها، توسعه تحلیل و سنخ  ترسیم داده ها، ها، درگیری داده ای، شامل مدیریت داده مفصل پنج مرحله

تری از نسخه استربرگ است که به زبان  مکانیکی هابرمن، نسخه شناسی است. تحلیل تماتیک میلز و
هاست.  دادهها و استنباط و تأیید  ها، نمایش داده تقلیل داده تر است و شامل سه مرحله کمی نزدیک

تحلیل میدان اجتماعی لوفلند و همکاران است که در بسیاری جهات با مدل  مدل دیگری با نام مدل
های  ای ولکات از دیگر نسخه اشتراك دارد و دارای هفت مرحله است. مدل سه مرحله هابرمن میلز و
 (.311-342: 3111تماتیک است )محمدپور،  تحلیل

ای ولکات  اساس مدل سه مرحله جرای فرآیند تحلیل تماتیک بردر این تحقیق، مبنای عمل و ا
 داند. در مرحله عمومی توصیف، تحلیل و تفسیر می 1ها را دارای  فرآیند تحلیل داده ولکات .است

بر اساس نظر  تواند گیرند. نظم مذکور می ها در یک نظم و پیوستار زمانی قرار می مرحله توصیف، داده
و در مرحله تفسیر نیز  شوند ها سازماندهی، تنظیم و مقوله بندی می حلیل، دادهمحقق باشد در مرحله ت

 شود )محمدپور، ای انجام می مقایسه ها عمدتا با رویکرد گیرد. این تفسیر های اصلی، صورت می تفسیر
ها و گام دوم  برداشته شود، گام اول، استخراج تم ها باید (. دو گام مهم در تفسیر داده311: 3111

  (.4 :3193نقشه ]الگوی[ تماتیک )نریمانی و قاضی نوری،  ها در یک برقراری ارتباط میان تم
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ای  مجموعه -2 3ها؛ کل داده -3دهند ها در چهار سطح خود را نشان می در تحلیل تماتیک، داده
ا تمامی آثار در اینج (.19: 3192صمیم،) 4ها؛ ای از داده بریده -14ها؛ ای از داده نمونه -3 2ها؛ داده از

سیاسی اجتماعی هر کدام به طور مجزا  هاست؛ آثار سیاسی و اجتماعی همه افراد مورد نظر، کل داده
اجتماعی و سیاسی  از آثار  ها و آن بخش ای از داده نمونه هاست، هر اثر از هر فرد، ای از داده مجموعه

  هاست از داده ای فرد که بر اساس اشباع تماتیک، در این پژوهش آورده شده، بریده
های مختلف  اولیه، در پاراگراف های متنی بر اساس یک مشابهت معنایی در مرحله توصیف داده

های متنی و نیز  سهولت کار تحلیل داده گیرند. این کار هم برای های مشخصی قرار می تحت شماره
دچار سردرگمی نکند.  تحلیل و هم خواننده را ها پژوهشگر را برای بدین منظور است که آشفتگی آن

ها هم  ها هستند و تعداد آن تحلیل در این پژوهش پاراگراف در مرحله دوم ولکات، از آنجا که واحد
ای که  ها، فقط شماره از یکی است؛ بنابراین برای سازماندهی و تنظیم داده تحت هر شماره، غالبا بیش

هر متفکر  شوند. برای ها تنظیم می اگرافشود و محتوای پار دهد آورده می پاراگراف را پوشش می چند
سازماندهی،  شود و سپس در این مرحله به ازای هر جدول یک جدول سازماندهی در نظر گرفته می
  .شود بندی می مقوله های متنی تنظیم شده، شود و داده یک جدول مقوله بندی در نظر گرفته می

شده و یک الگوی تماتیک از  ا استخراجه ها در دو مرحله از مقوله در مرحله سوم ولکات، تم
ها در ارتباط  های متنی، کل تم برآمده از داده آید. در این الگوی های مورد مطالعه به دست می اندیشه

  .شود نهایی، انجام می های شوند و مقایسه با هم تفسیر می
ر تحقیقات متفاوت دارد. د های به دست آوردن نمونه و نمونه گیری در تحقیقات کیفی، روش

یابد که به آن مرحله اشباع  جایی ادامه می های متنی سر و کار دارد، مطالعه آثار تا کیفی که با داده
برای تعیین تعداد نمونه آثار، برای مطالعه که با ادامه  گویند. اشباع نظری، معیاری است نظری می
تحلیل تماتیک به آن اشباع  جدید در فرآیند گردآوری تولید نشود. در های ها، داده مطالعه آن

گویند که به دنبال نمونه  گیری نظری می به طور کلی این فرآیند را نمونه .شود تماتیک گفته می
  .ها در این تحقیق، مورد استفاده قرار گرفتند آید و با این فرآیند، نمونه می گیری هدفمند

غاز کنیم که احتمال رسیدن به اشباع را از کدام نمونه آثار، آ که بدانیم مطالعه البته برای این
نمونه گیری موردی »های زمان مطالعه باالتر ببرد، از شیوه  گرفتن محدودیت تماتیک را با در نظر

نوعی  استفاده شده است. این نوع نمونه گیری عبارت است از انتخاب آن دسته از مواردی که «نوعی
گیری  عمدتا با نمونه حت بررسی هستند. گرچه نمایانیترین، نرمال ترین یا نمایاترین گروه از موارد ت

گیری عالقه مند  به این نوع نمونه احتمالی کمی ارتباط دارد اما محققان کیفی نیز در برخی موارد
دهند انتخاب  های نرمال را نشان می وضعیت گیری، مواردی را که شوند. در این نوع نمونه می
 (.11: 3192شوند )محمد پور،  می

 

1. Data Corpus 

2. Data  Set  

3. Data Item 

4. Data Extract 
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به قدر   های سیاسی و اجتماعی، چهار چهره شاخص بنیادگرایی اندیشه این پژوهش نیز آثار ودر 
گیرند. الزم به ذکر است  مورد مطالعه و بررسی قرار می ها اشباع تماتیک برای مفهوم سازی و ظهور تم

مطالعه و  بدان معناست که آثار سیاسی و اجتماعی مورد نظر، تا آن حد، که اشباع تماتیک در اینجا
گیرند، اندیشه  که از آن میزان به بعد هر چه آثار بیشتری مورد مطالعه قرار می شوند فیش برداری می

 های پیشین مورد مطالعه است و آید؛ بلکه تکرار، توضیح و تفسیر اندیشه به دست نمی جدیدی
عبارتی دیگر به  رد یا بهرسد که برای رسیدن به یک تم، داده کافی در دست دا پژوهشگر به این باور می

 .دهند معنایی نشان می های متنی دارای مشابهت ها خود را از بین داده رسد که تم نظر می
های هر کدام از افراد مورد نظر، مرحله اول و دوم  متنی آثار و اندیشه های در تحلیل تماتیک داده

 شود؛ ولی مرحله جزا آورده میهاست برای هر فرد به طور م مرحله توصیف و تحلیل داده ولکات که
مقوالت  ای است، حمایت تماتیک، الگویابی و تفسیر سوم که مرحله تفسیر و با رویکرد مقایسه

 .شود های متنی هر چهار نمونه مورد نظر در یک بخش آورده می مربوط به داده
نظران  از صاحبهر یک   های های مربوط به تحلیل تماتیک اندیشه یافته در ادامه مباحث به ارائه

 .شود مورد اشاره، پرداخته می
  

 فضل اهلل نوری های سياسی و اجتماعی شيخ تحليل تماتيک انديشه  .1
هاست. در اینجا بدون هیچ  تحلیل تماتیک ولکات اولین مرحله توصیف داده چنان که گفته شد، در

پرداخته شده است تا زمانی  های خام متنی تا حد ممکن از منبع اصلی، به بیان داده بندی فقط طبقه
 توان توان به اشباع تماتیک در راستای سوال تحقیق، دست یافت و می محقق، متوجه شود می که

اینجا واحد  ها برای دستیابی به الگوها شد. در ها و مقوله بندی وارد مرحله دوم یعنی تنظیم داده
 .ها هستند تحلیل، پاراگراف

 
 های متنی داده توصيف .1.1

شیخ فضل اهلل از دو رساله حرمت مشروطه و تذکره الغافل استفاده شده که  های ی مطالعه اندیشهبرا
مشروطه توسط وی نگاشته شده و زرگری نژاد به طور مبسوط در کتاب رسائل  در جریان

و هر کجا که ضرورت داشته است   اصلی رسائل شیخ فضل اهلل را عینا آورده است مشروطیت، متن
تاریخی متن برای درك بهتر متن، مورد توجه قرار گیرد، به منابعی که از جنبه  بافت تا زمینه و

 های در زمینه متن مورد نظر، توضیحات تکمیلی داده است، مراجعه شده است؛ اما از داده تاریخی
 .است های متنی سروکار دارد، استفاده نشده تاریخی در تحلیل تماتیک که ضرورتا با داده

اجتماعی شیخ فضل اهلل نوری در یک پیوستار  -شده از آثار سیاسی تنی گردآوریهای م داده
 :زیر است ساده معنایی به قرار

عدل و نبوت و سلطنت ]که[ در انبیا سلف مختلف بود، گاهی  در دین اسالم نیست مگر -3
وض وجود مبارك نبی اکرم و پیغمبر خاتم مجتمع است. بعد از عر مجتمع و گاهی متفرق و در

مرکز این دو امر یعنی تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت و دعای  عوارض و حدوث سوانح،
واقع شد و فی الحقیقه این دو هر یک مکمل و متمم دیگری هستند؛ یعنی بنای  امنیت در دومحل
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 طیلاین دو امر است نیابت در امور نبوتی و سلطنت و بدون این دو احکام اسالمیه، تع اسالمی بر
 (.331: 3114)زرگری نژاد،  خواهد بود

ای  توان گفت که امر حکومت و حق حاکمیت، مسأله اهلل می در توضیح این نظر شیخ فضل
داند که از  سنتی شیعه، آن را یکی از دو بعد یا شأن پیامبر )ص( می شود که فقه دنیوی تلقی می

باشد.  ا، پیامبر و معصومین میسپرده شده است. پس حق حاکمیت، مخصوص خد طرف خداوند بدو
فقه شیعه بر این باور بود که در ابتدا دو حوزه دینی و دنیوی در وجود حضرت ختمی  دیدگاه سنتی

امر  ص( جمع شده بود، برخی از خلفا نیز کم و بیش هم متولی امر دین بودند و هم متولی) مرتبت 
دنیا شد و  لطان و نهاد سلطنت، متولیحکومت؛ اما بعدها این دو حوزه از یکدیگر جدا شدند و س

 (.31: 3114فقها متکفل امر شریعت. شیخ فضل اهلل نیز به همین تز معتقد بود )آبادیان،
های او با مجلس و مشروطه ، متمم قانون  علی شاه و آغاز مخالفت کار آمدن محمد با روی -2

ی متضمن حقوق فردی و مجلسیان، تهیه شد که شامل دو بخش بود، یک اساسی به سرعت توسط
دیگر، به وظایف، تکالیف و اختیارات سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه  اجتماعی بود و بخش

متمم برای امضا نزد محمد علی شاه برده شد، توجه به برخورد محمد علی شاه،  پرداخت. این می
 ی که در ادامهسازد و با شواهد نسبت به جایگاه خویش در نسبت با مردم را روشن می تلقی وی

رویکردی  گیری نسبت به سلطنت چنین فردی با چنین که شیخ فضل اهلل چه موضع خواهد آمد، این
مشروعیت آن، کامالً  داشته است، اندیشه و عمق باور سیاسی وی در زمینه شکل سلطنتی حکومت و

 .روشن خواهد شد
طور من مسئولیتی  چه»ید: گو متمم قانون اساسی نزد وی چنین می محمد علی شاه پس از بردن

کند،  رعایای خود را مثل شبانی که گوسفندان را هدایت و نگهداری می بایستی ندارم، من می
( و چنین بود که در جریان مشروعه خواهی علمایی چون شیخ 313: 3111فالح، « )سرپرستی نمایم

 .کند اساس مشروطه مخالفت می  سرسختانه با فضل اهلل،
شاه به مجلس در حالی که شیخ فضل اهلل نوری در مخالفت با  محمد علیدر آستانه حمله 

تحصن نموده بود، سه تن از علمای طراز اول نجف در تلگرافی به  مشروطه در حرم عبدالعظیم،
« با اساس مشروطیت را در حکم محاربه با امام زمان اعالم کردند مخالفت»محمد علی شاه 

 از آنجا که خود مجتهد بود به حکم دیگر علما، توجهی نکرد و شیخ فضل اهلل (.333: 3149)کسروی،
 .نهایت به حرمت مجلس، فتوا داد حتی در

ها به چاپ رسید که در  نجف، خطاب به طباطبایی و بهبهانی در روزنامه تلگرافی از سوی علمای
ام است چون نوری )شیخ فضل اهلل( مخل آسایش و مفسد است، تصرفش در امور، حر :آن آمده بود

پس از آن محمد علی شاه با استناد به حکم شیخ فضل اهلل مبنی بر وجود  (.214: 3139 )انصاری،
های تلگرافی و کتبی علمای ممالک بر حرمت، با  تأسیس مجلس با قواعد اسالمی و حکم منافات
 (.233: 3139)انصاری، قوای روسی، مجلس را به توپ بست کمک

 :، علمای نجف، تلگراف زیر را مخابره کردندنیز پس از به توپ بستن مجلس
داریم، الیوم همت در رفع این سفاك جبار )محمد علی  اعالم می به عموم ملت، حکم خدا را»

مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و  شاه( و اعراض در اموال
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 جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و سر موییاستحکام و استقرار مشروطیت بمنزله  بذل جهد در
)حائری، « است. منزله خذالن و محاربه با آن حضرت صلوات اهلل و سالمه علیه مخالفت و مساحمه به

3134 :33.) 
چرا اینقدر تضعیف سلطان »کند:  زمینه سلطنت چنین موضع گیری می شیخ فضل اهلل نوری در

چرا به همه نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمین کردند. و  [...]کردند اسالم پناه را می
بردباری و رعیت پروری فرمود. تمام این مراتب را دید، صبر فرمود. ]...[ ولی بر  الحق چقدر حلم و

 واضح است که معترض به امور دینی و اعتقادی و ترتیب مقدمات اضمحالل دولت اسالمی همه
: 3114)زرگری نژاد،« نیست و خالف مقتضای سلطنت اسالمی استمطلبی است که صبر در آن روا 

313). 
مجلس و از بین بردن مشروطه خواهان را تشبیه به افتادن سنگ از  شیخ فضل اهلل گلوله باران

ها کاری کرد که در حق  سلطان عادل در حق آن»گوید:  داند و می سپاه ابرهه می منقار ابابیل بر سر
مسلمین  بحمداهلل و با تأیید ولی امر»گوید:  ( و نیز می331: 3114ی نژاد، )زرگر« فیل شد. اصحاب

گرفته بودند، به مصداق  )محمد علی شاه ( ویران گردید و کفار مالحده و مفسیدینی که در آنجا مأمن
 .)انجام داده بودند، رسیدند )همان مفاسدی که علیه اسالم  به سزای  و من یعمل ذره شرا یره

، «سلطنت اسالمی»، «دولت اسالمی»، «سلطان مسلمین»، «اسالم پناه سلطان»ی چون از عبارات
توان اندیشه شیخ فضل اهلل را در زمینه سلطنت و  به خوبی می« امر مسلمین ولی»و « سلطان عادل»

 .حاکمیت الهی و دینی دریافت نسبت آن با
اسی داشت؛ چراکه وی احکام مجلس ایراد اس شیخ فضل اهلل نوری به عمل قانونگذاری توسط 3-

است را احکام ابدی، کافی و تغییر ناپذیر برای همه  الهی را که توسط آخرین پیامبر به ما رسیده
دانست. وی در تذکره الغافل و  نیز برای قانونگذاری ناقص می دانست و عقل بشر را ها می دوران

ه بهترین قوانین، قانون الهی است و بر عامه متدینین معلوم است ک» : آورد ارشادالجاهل چنین می
قوانین  ترین برای مسلم، محتاج به دلیل نیست و بحمداهلل ما طایفه امامیه بهتر و کامل این مطلب از

عالم به سوی اشرف  که این قانونی است که وحی فرموده او را خداوند الهیه را در دست داریم. چون
 (.313: 3114رسلش و خاتم انبیائش )زرگری نژاد، 

به معنای آن است که قوانین نبی اکرم)ص( کامل  بنابراین معتقد بود، اگر بشر قانونگذاری نماید،
بخصوص )که بشر را ناگزیر از جعل قانون نموده( تشخیص نداده  نبوده و اسالم، آن ضرورت یا نیاز

ند؛ زیرا این نظر ک تقریب یا غیر مستقیم، فرد مسلمان را از دین خارج می است. چنین باوری ولو به
 ،(کنند )یعنی نمایندگان مجلس شود، اوال کسانی که قانون جعل می اعتقادی مواجه می با دو اشکال
معنای ناقص  خواهند انجام دهند که در شان پیامبران بوده است، ثانیا تصویب قانون به کاری را می

بنابراین  کند؛ ات پیدا میبودن احکام اسالم است که این با اصل خاتمیت رسول اهلل )ص( مناف
باشد  سوی دیگر می قانونگذاری و ایجاد مجلس قانونگذاری، به معنای نفی اقرار به نبوت از یک

 (.313-311: 3114)زرگری نژاد، 
بخواهند به بهانه مقتضیات زمان، قانونی  رود که معتقد است، اگر کسانی وی تا جایی پیش می

اگر کسی را گمان آن باشد که »اسالم، خارج هستند:  از عقاید غیر از احکام ثابت الهی وضع کنند،
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مواد آن قانون الهی است یا مکمل آن است، چنین کس هم، از  تغییر دهنده بعض مقتضیات عصر،
  ا(.)همانج «است. عقاید اسالمی خارج

 وکیل برای مجلس است. وی معتقد بود، از اشکال دیگر شیخ فضل اهلل به وکالت و انتخاب -4
توان برای امری نامشخص و عام،  امر معینی است، نمی آنجایی که در اسالم، انتخاب وکیل برای انجام

خواهند  نماید که جعل بدعتی و احداث ضاللتی می چنین می» :گوید وکیل انتخاب کرد. وی می
ست، دارد؟ موکل کیست و موکل فیه چیست؟ اگر مطالب امور عرفیه ا بکنند؛ و اال وکالت چه معنی

الزم نیست و اگر مقصد، امور شرعیه عامه است، این امر راجع به والیت است نه  این ترتیبات دینیه
و  و والیت در زمان غیبت امام زمان عجل اهلل فرجه با فقها و مجتهدین است نه فالن بقال وکالت،

قانون ما  دارد؟ بزاز. و اعتبار به اکثریت آرا به مذهب امامیه غلط است و قانون نویسی چه معنی
و محدثین و مجتهدین،  مسلمانان، همان اسالم است که بحمداهلل تعالی، طبقه بعد طبقه، روات اخبار

 (.334: 3114زرگری نژاد، « ) متحمل حفظ و ترتیب آن شدند
اکثریت نمایندگان نیز ایراد دارد؛ چراکه  شیخ فضل اهلل نوری به تصویب قانون بر اساس رأی -3

کند  رای بدهند، ماهیت غیر شرعی آن تغییر نمی ای حتی اگر اکثریت هم به یک مساله معتقد است،
 (.334)همان،« امامیه غلط است  اعتبار به اکثریت آرا به مذهب»و 

اکثریت آرا، اگرچه در امور مباحة باالصل هم باشد  اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به»
 (.331)همان، « حرام تشریعی و بدعت در دین است شود، چون بر وجه قانون التزام شده می

بر مبنای مشروعیت رای اکثریت، در اموری که  بر این اساس شیخ فضل اهلل ملزم دانستن افراد را
دانست؛ بنابراین به طور کلی مبنای  مخالف موازین شرعی می ها واگذار شده، در دین به اختیار آن

 .، به عقیده وی خالف شرع استاکثریت تصمیم گیری براساس قاعده
مقابل و مخالف عبودیت در اسالم بود. و در  نامید، آننه که شیخ فضل اهلل آن را حریت می -3

ای برادر اگر مقصودشان اجرای قانون الهی بود و فایده » :آورد این زمینه در تذکره الغافل چنین می
را بر مساوات و حریت قرار دهند که هر  بود، چرا خواستند اساس او مشروطیت، حفظ احکام اسالمیه

موذی خراب، نماینده رکن قویم قانون الهی است، زیرا قوام اسالم به عبودیت  یک از این دو اصل
 (.311: 3114)زرگری نژاد،« آزادی است نه به

ای برادر »مخالف بود و در تذکره الغافل آورده:  شدت شیخ فضل اهلل با آزادی قلم و بیان هم به
دانی  زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است؟ مگر نمی دانی که آزادی قلم و ز مگر نمیعزی

بتوانند فرق مالحده و زنادقه، نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح  فایده آن، آن است که
 «بنمایند؟ها بزنند و القاء شبهات در قلوب صافیه عوام بیناره  مؤمنین و تهمت به آن بدهند و سب

ما را کافی  نوشت که قانون قرآن، امروز اگر حریت نبود، آن خبیث نمی(. »311: 3114زرگری نژاد،)
 (.311)همان،« نیست.

همه این حمالت به اسالم در نتیجه یک  : نویسد ای به پسرش در نجف می شیخ فضل اهلل در نامه
شد.  ی اگر آزادی در عقاید بود، چه میمشروطه آمد. وا بود که در قانون اساسی« آزادی قلم»کلمه 
 (.344-3،343عقیده را نیز در قانون به اجرا درآورند )ترکمان، ج که اصرار دارند، آزادی در چنان
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کند و قانون  قلم و آزادی مطبوعات اشاره می وی پس از نوشته شدن قانون اساسی به ماده آزادی
مطبوعات، غیر از کتب ضالل و مواد  ت نامه، عامهدر این ضالل»خواند :  ضاللت نامه می  اساسی را

است. به موجب این ماده بسیاری از محرمات  ها ممنوع مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن
 (.332: 3114)زرگری نژاد،« ضروری الحرمه، تحلیل شد

و  دو امر منع شده و به آثار انحرافی وی در ادامه معترض است که چرا در این ماده، فقط
قانون از افتراء، غیبت یا سب مسلمان، سخنی به  محرمات دیگر اشاره نشده است. به عنوان مثال در

یا حالل  که از نظر قانون، چنین محرماتی، عمال مباح کند میان نیامده؛ بنابراین نتیجه گیری می
 (.332است و منعی ندارد )همان: 

یا برابری در قانون اساسی بود و  ساواتیکی از اعتراضات شدید شیخ فضل اهلل به اصل م -1
خواند و  مساوات را دو اصل موذی خراب می چناننه در بخش آزادی گفته شد، این دو اصل حریت و

« به تفریق مجتمعات و جمع مختلفات است نه مساوات [بنای احکام آن ]اسالم» آورد:  در ادامه می
 (.311)همان،

دین مشروطه خواهان، ذکر همین نمونه را  اعمال خالفوی در رساله حرمت مشروطه، برای ذکر 
نقض قانون قصاص اسالمی مرتکب شدند و قاتل مردی  داند که آنان به نام عدل، ظلمی با بسنده می

(. شیخ فضل اهلل به صراحت، اصل برابری در مقابل قانون را 331همان،) زرتشتی را به قتل رساندند
که حکم یک کافر ذمی، با حکم یک کافر حربی یا اهل کتاب و معتقد بود  دانست خالف شریعت می

میان مسلم و غیر مسلم در ارتکاب جرم، تفاوت قائل شده است و تساوی در  متفاوت است، شرع
 (.331-333ممکن نیست )همان،  قانون اسالم

ی از او در ادامه موارد بسیار«. حکم مساوات محال است با اسالم» به اعتقاد شیخ فضل اهلل نوری
جنسیت، مذهب، جنون، سن و مانند آن به عدم مساوات حکم  احکام اسالمی را که در آن بر اساس

گیرد که اسالم که  ادعای خود ذکر نموده است و چنین نتیجه می شده است به عنوان دلیلی بر
ت شود، گفت که معتقد به مساوا بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه می قدر تفاوت گذارد این

 (.32: 3112است )میرموسوی،
  

 های متنی داده تحليل. 1.2
های متنی که در مرحله اول، توصیف شده بودند،  تماتیک ولکات، داده در مرحله دوم تحلیل

شوند، در این مرحله، خالقیت محقق، بسیار تأثیرگذار است و  بندی می و مقوله سازماندهی، تنظیم
 .شود ب میمرحله کمی تحقیق کیفی، محسو تقریبا

 
های سياسی و اجتماعی شيخ فضل  های متنی انديشه تنظيم و مقوله بندی داده سازماندهی،

 :اهلل نوری
تماتیک ولکات که به سازماندهی، تنظیم و مقوله بندی دادهای متنی پرداخته  در مرحله دوم تحلیل

 فی یکی از سه مرحلههای کی اساس کار مبتنی بر نظم دادن مفهومی است که در تمام روش شود، می
کیفی  های اصلی است و خالقیت پژوهشگر در اینجا بسیار اهمیت دارد. به طور کلی در پژوهش

های مشخص و  مقوله ها یا ها در قالب دسته نظم دادن مفهومی عبارت است از سازمان دادن به داده»
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رای باز کردن و توضیح توصیف ب ها و ابعاد و سپس استفاده از گاه رتبه بندی شده بر طبق ویژگی
اند معنا  هایی که به دست آورده از داده کوشند ها. پژوهشگران می ها یا مقوله دادن هر یک از آن دسته

ها بر طبق یک طرح طبقه بندی انجام  به این داده استخراج کنند و این کار را با سازمان دادن
ولکات از آنجا که مرحله نظریه در تحلیل تماتیک  (.41: 3192)استراوس و کربین، « دهند می

شود؛ هر چند به طور  ها در مرحله سوم انجام می توضیح و تفسیر مقوله پردازی وجود ندارد بنابراین
کیفی دارای سه مرحله توصیف، نظم دهی مفهومی و نظریه پردازی هستند  کلی تحقیقات

پردازی  به منزله نظریه ها ( که در این پژوهش، تفسیر مقوله11-43: 3192کربین، )استراوس و
 .شده است منظور

اند با واحد تحلیل پاراگراف، یک  دست آمده هایی که به تالش شده است از داده بنابراین در اینجا نیز
این  ای از معنا و مفهوم اصلی از هر پاراگراف، سازماندهی و تنظیم شوند و مقوالت اندیشه یا چند

مفهوم نزدیک به  ر از معانی و مفاهیم هستند و چند معنا ومفاهیم به دست آیند. مقوالت، جامع ت
    .تر شود انجام کار، شفاف شوند. این عمل در دو مرحله انجام شده است تا چگونگی هم را شامل می

 
 شيخ فضل اهلل نوری های های متنی انديشه سازماندهی داده -1 -2-1 جدول

های تحت  پاراگراف
 ها شماره

 ها پاراگراف های متنی دادهسازماندهی و تنظی  

های تحت  پاراگراف
 3شماره 

از پیامبر امور دنیوی با سلطان و امور دینی با  حاکمیت از آن خدا و پیامبر)ص(/ بعد
 /شود تعطیلی احکام اسالمیه می فقیه است/ تضعیف هر بعد منجر به

های تحت  پاراگراف
 2شماره 

بردباری سلطان مسلمین/ صبر بر مقدمه حلم و /نگرانی از تضعیف سلطان اسالم پناه
سلطنت اسالمی است/ نابود کردن و  چینی اضمحالل دولت اسالمی، خالف مقتضای

 انتقام از تضعیف کنندگان شاه

های تحت  پاراگراف
 1شماره 

الهی، ابدی، کافی و تغییر ناپذیرند/ عقل بشر برای  قانونگذاری مخصوص خداست/ احکام
قانونگذاری به معنی کامل ندانستن قوانین اسالم و خروج از  /قانونگذاری ناقص است

 .قانونگذاری نفی اقرار به نبوت است دین است/ ایجاد مجلس
های تحت  پاراگراف

 4شماره 
وکیل انتخاب کرد/ وکیل در اسالم برای امر معینی  توان برای امر نامعین در اسالم نمی

 .ل بدعت و احداث ضاللت استمجلس، جع است/ انتخاب نماینده و وکیل برای
های تحت  پاراگراف

 3شماره
بی اعتبار است/ رای اکثریت به یک مسأله ماهیت غیر  قاعده اکثریت در مذهب امامیه، غلط و

 .التزام بر امور مباحه، حرام تشریعی و بدعت است /دهد شرعی آن را تغییر نمی

های تحت  پاراگراف
 3شماره 

آزادی قلم و بیان، منافی قانون الهی است/ حریت  /آزادیدر اسالم، عبودیت است نه 
 .محرمات ضروری الحرمه، تحلیل شد اصل موذی و خراب است/ بسیاری

های تحت  پاراگراف
 1شماره 

و جمع مختلفات است/ تساوی در قانون اسالم  بنای احکام اسالم، به تفریق مجتمعات
 .عت استخالف شری ممکن نیت/ اصل برابری در مقابل قانون
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 انديشه سياسی و اجتماعی شيخ فضل اهلل نوری مقوالت -2-2 -1جدول
 متنی های مقوالت برآمده از داده های تنظی  شده داده

 و مشروعیت الهی سلطنت قائل به حق حاکمیت الهی 3شماره 
ترکیب سلطان عادل و فقیه/ اعتقاد به انتقام و  /حمایت از سلطنت اسالمی 2شماره 

 یزیکی مخالفین اسالمحذف ف
مجلس و  با قوانین ثابت/ مخالف ایجاد  مخصوص خدا قائل به حق قانونگذاری 1شماره 

 قانونگذاری
 برای مجلس مخالف انتخاب نماینده 4شماره 
 اساس رای اکثریت مخالف قانوگذاری بر 3شماره 
 و عقیده آزادی بیان، قلم مخاف آزادی در انتخاب و 3شماره 
 افراد ملت مخالف برابری و مساوات 1شماره 

 
 سيد مجتبی نواب صفوی های سياسی و اجتماعی تحليل تماتيک انديشه .2

 های متنی توصيف داده .1.2
ای که تا حدی  جمع آوری شده در پیوستار ساده های متنی طور که قبال هم اشاره شد، داده همان

ها و با ارجاع به  تحلیل تماتیک بر روی آنتا کار  شوند مشابهت معنایی دارند شماره گذاری می
های متنی این  روشی دیگری در این دسته بندی، وجود ندارد. داده ها انجام شود و هیچ معیار شماره

 :قسمت، بدین قرار است
سیاسی با جبهه ملی و آیت اهلل کاشانی در  سید مجتبی نواب صفوی در بحبوحه منازعات -3
« اعالمیه فدائیان اسالم»و یا « جامعه و حکومت اسالمی » تحت عنوان ش با انتشار کتابی3129سال 

 (11: 3113)امینی، « پیشنهادی برپایی حکومت اسالمی پرداخت های به تبیین نظرات و برنامه
 اعتقادی  نواب صفوی به آیت اهلل کاشانی، وی آید که علی رغم توهینات یاران البته چنین بر می

فدائیان  ای از نواب از داخل زندان مراقب اوضاع بود و طی نامه» نداشت.به این گونه موضعگیری 
 :اسالم خواست راجع به چنین اعمالی هوشیار باشند

 هوالعزیز                                                               
 حت فشارهای بیجااینکه این روزها زیاده از حد، ت برادران محترم و فرزندان اسالم و ایران با

کاشانی  قرار داشته و عصبانی هستید، مع ذلک، اسائه ادب به ساحت حضرت آیت اهلل 
اخالقی خود  باشد و الزم است رعایت وظایف خالف تکلیف بود و به ضرر اسالم و ایران می

 .را جدا بنمایید و از آن چه موجب سوء استفاده مغرضین بشود، اجتناب نمایید
 به یاری خدای توانا -قصر زندان»

 «سید مجتبی نواب صفوی                                                
 (.344: 3114قیصری،)

در  3112ای صادر کرد که در سوم شهریور سال  بیانیه3112شهریور سال  نواب صفوی در
ه شدت مخالف بوده و چاپ شد. در این بیائیه چنین آمده است: من با دولت مصدق ب روزنامه کیهان

سازش  ای برای تمام حکومتش از ترس من و برادرانم در گوشه خانه متحصن بود و هر واسطه او در
شد، بزرگترین جنایت مصدق  حکم خدا شود مایوس می فرستاد چون حاضر نبود که تسلیم با من می
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ردم این سرزمین و افسران تنها روح ایمان و عالقه خلل ناپذیر م تقویت عمال شوروی در ایران بود و
مسلمان ما به ناموس و دیانت بود که به یاری خدا او و عمال رذل بیگانه را  و سربازان پاکزاد و

 و خواهد داد و به خدای محمد صلی اهلل علیه و آله قسم که اگر دو روز دیگر حکومت شکست داده

درونی مردم مسلمان  های کرد، عقده می های بیگانه پرستان ادامه پیدا مانده و رجاله بازی مصدق باقی
های بدن فرد فرد عمال کوچک  رگ ایران به هزاران برابر شدیدتر از آن طور که شد منفجر گردیده و

ها را  کشیده بنیاد هستی یک یک آن و بزرگ شوروی رذل را به دست و دندان خشمناکشان بیرون
تا یاس کرملین نشینان از تسلط بر  ندندسوزا های سوزان غیرت خویش می بدون استثناء در شعله

گردد و گویا چون اکثر این فریب خوردگان،  کنونی کمترین خشت مملکت ما هزاران برابر یاس
راه پلید  خدای رحیم رحمی کرد که شاید هدایت شوند و از. بدبخت و نادان و قابل هدایت بودند

 (Wikipedia).  فروش دین و ناموس و وطن به بیگانه بازگردند
دهندة طرز تلقی خاصی از عنوان یک حاکم  اولین نکته حائز اهمیت در این کتاب که نشان -2

نوع فرهنگ سیاسی مطلوب نسبت به واژه گانی چون  روا حتی از نوع دینی آن و وجود یک یا فرمان
یا « جامعه و حکومت اسالمی» در مقدمه کتاب خود است، این است که نواب صفوی« پادشاه»
اش اعلیحضرت پادشاه غائب  سوزان ما بر آخرین وصی گرامی سالم»نویسد:  می« نمای حقایقراه»

 .(: مقدمه3131صفوی،  )نواب« جهان، وجود اقدس امام زمان
که در مقابل قوت میل و هوس  راند نواب در صفحه اول کتابش از قوه عقل سخن می -1
 :خیزد برمی
که نیرویی ضعیف یا قوی در برابر این  کند حس میاینجا هر انسانی پاك یا ناپاك در خود »

این همان عقل و خرد است... زبان مقدس قرآن، آن  خیزد، استیالء نفس و فشار آن به مقاومت بر می
های آن کار زشت و سرانجام بد آنرا معرفی  چناننه قوی باشد، بدی نامد... اینک این عقل را عقل می

 (3: 3131 )نواب صفوی،« کند می
کند،  که نواب به صراحت برآن تأکید می توان گفت اولین منبع معرفت شناختی اینجا می در

توان این عقل را  آمده است نه عقالنیت مدرن. می گونه که در منابع اسالمی عقل است؛ اما عقل آن
عقل ابزاری مدرن، فقط بر اساس سود و منفعت دنیوی و  عقل سنتی نامید )عقلی که بر خالف

کند و معیار  است در برابر قوه هوای نفس که آن را کنترل می ای سنجد و قوه مری را نمیمادی، ا
کند که آننه وی را به  و اخروی است (. با این مسأله نواب تصریح می تشخیص سود و زیان معنوی

و نیز چنین پراتیکی کشانده قوه عقل است و تمام فسادها را ناشی از استیالی  چنین تشخیص و نظر
 که راند و این داند. نواب در صفحه دو کتابش از جدال نفس و عقل، سخن می عقل می فس برن

 .شود گیرد و در انتها نفس، تسلیم عقل می ها در می ای بین آن مباحثه
شمرد و  انحرافات جامعه وقت خویش را بر می بند مشکالت، مفاسد و 34نواب صفوی در  -4

احکام  ریشه در تعطیلی  این مفاسد، به طور کلی ای همهکند که منشاء و مبن سپس اظهار می
ساختار سیاسی،  رنگ کردن حضور دین در عرصه حیات اجتماعی دارد. نواب شکل و اسالمی و کم

اهمیت دارد. به طور مثال بر  پذیرد و فقط محتوای اسالمی برایش ها و نهادهای موجود را می سازمان
  .ندارد ن شکل، اعتراضیسر چهارده وزارتخانه موجود به هما
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با توجه به برداشت خود از اوضاع و  شمرد، که دو وظیفه را برای فرهنگ بر می وی پس این
 :را ترسیم میکند شرایط آن دوره،با قطعیت، وضعیت جامعه تحصیل کرده

نیم بیشتر بلکه سه چهارم جامعه تحصیل  توان گفت که طور قطعی می از نظر وظیفه اول به»
اند، فاقد همه گونه صفات پسندیده فطری  امور مشغول ی که به کار دولتی و اداری و سایرهای کرده

رذائل هستند، رشوه خواری عمومی، حکم بنا حق نفت فروشی،  انسانی و دارای همه صفات زشت و
آدم کشی و توحش )شهربانی و ارتش و ژاندارمری( گریبان گیر جامعه  وطن فروشی، دروغ، تزویر،

عمومی است. اینک فرهنگ امروز از نظر وظیفه اول]آموختن علم[ شناخته شده و  نونی ومتمدن ک
 (.3: 3131)نواب صفوی،« چه فرهنگی است معلوم است

و شناخت ماهیت دوران جدید نپرداخته  نواب صفوی در این کتاب به تبیین فلسفی انسان -3
بدون درك مبادی  – اهر تمدن غربیعنی ظو – است و از همین روی به واکنش در برابر مدرنیسم

(. یکی از مسائلی که نتوانسته 292-291: 3111کرده است )مالیی،  وجودی آن پرداخته و آنرا نفی
را بشناسد و هنوز برایش  پیدا کند و ماهیت آن  خود برای آن جایگاهی در دستگاه معرفت شناختی

های آن است که او را به واکنش  آزادی باشد، مسأله زن و حقوق و سوال برانگیز و ابهام آمیز می
 :تندی واداشته است

خواهند از عمل زناشویی پاك و  ها می زن معنی آزادی زنان و همکاری با مردان چیست؟ آیا
طبق سازمان طبیعی خود عمل نکنند و حامله و بنه  مشروع با مردان خودداری کنند؟ و در هر ماه

تحمل نکردن این زحمات، شریک باشند و نسل جامعه را  دار هم نشوند؟ تا با مردان جامعه در
که جامعه امروز همه مردند، دیگر جامعه و زن و مردی اصال وجود  کلی قطع و تا پنجاه سال دیگر به

ها دوره  معنی آزادی زنان و همکاری با مردان این است که مردان به جای زن نداشته باشد؟ یا خیر
تا در  بشوند؟ و از وجود مبارك خود تولید فرزند و تولید مثل کنند داشته باشند و حامله هم ماهانه

پای بند این اراجیف  ها شریک باشند. تفو بر این مغز و این شعور و این انسانی که این زحمت با زن
 (.1 :3131صفوی، است، خواه اهل اروپا یا آمریکا یا آفریقا باشد )نواب

شود و مردم بیناره  و ادارات تشکیل می ها ارتخانههای خصوصی که همیشه در تمام وز کمسیون
های کار اجتماع  مانند و چرخ بزرگ، معطل می های رؤسای کوچک و سرگردان، پشت درب اطاق

هاست. افکار عمومی  همکاری زن و مرد و عریان شدن زن های کوچکی از نتایج شود، نمونه لنگ می
های عریان زنان )عفیف( از خط سیر وظیفه  حساسی از بدن همیشه با هر برخوردی با یک موضع

کلی مختل گردیده، نظام جوارح و اعضا و افعال بشر هم تابع نظام  خود منحرف شده، نظام فکری به
های فردی، مختل شده، نتیجتا نظام اجتماع مختل می  نظام فکری، نظام فکری است و با اختالل

 .(1)همان،« نظام اجتماع هم حال معلوم است گردد و با اختالل
 کار برای زنان همان مدیریت خانواده و اولین مدرسه تولید و تربیت نسل بشر است. آیا بهترین»

از این  نحوی کاری اساسی تر از این در دنیا هست؟ زمانی هم که وظایف خانوادگی نداشته یا به
ها  بایستی برای آن کاری پرداخته با مردان همکاری کنند، وظیفه بزرگ، محروم بوده و خواستند، به

نیز زن باشند و با کمال عفت و  ها کارخانجات و ادارات زنانه ترتیب داده شود که رؤسا و مدیران آن
با مردان، مشغول کار و خدمت به جامعه  نجابت و آزادی، بدون حقه بازی و هوسرانی غیر مشروع

د در اداره و مدرسه زنانه و زن بوده، دخالت مر عهده اساتید شوند و اداره و مدارس دختران به
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های آموختن علوم  جا و غلط است و در مردانه و پسرانه، بی دخترانه و دخالت زن در اداره و مدرسه
 (.1)همان، « شان باز باشد الیق و مستعد دیدند بایستی بروی به حدی که زنان خود را

ود، مخالف بوده و تأثیرات ش ها تدریس می دانشگاه رسد که نواب با علومی که در به نظر می -3
آیا رذائل و جنایات را در قالب علم به جای »بیند:  بسیار منفی می این علوم را بر دانش آموختگان،

نمایند؟ آری! آری! رجال جنایت پیشه بایستی بمیرند و  فرزندان اسالم تزریق می علم و دانش به
 ها بخوبی علوم را از طرق ساده آن های پاك و دانای معارف اسالم و ایران بایستی ریشه رجال

ها و تزریقات  گمراهی فرزندان اسالم بیاموزند و ملت مسلمان ایران و فرزندان اسالم و ایران را از به
و شهوترانی به جای علم و  ناموسی سیاسی شومی که هزاران جنایت و بی ایمانی و بدبختی و بی

 (.39همان، ) «...دآورد، بیاری خدای عزیز مصون دارن دانش ببار می
اخالقیات و عمل مطابق عظمت اسالم و  نواب صفوی در بخش جراید در کتابش از رعایت -1

که با استفاده از  آورد و یا این سخنی به میان نمی گوید و از آزادی بیان و قلم، مسلمین، سخن می
ین معنا که جنبه سلطنت غیر اسالمی و مفسد را سست کند، بد های این شود پایه همین جراید می

ها اشاره  (. وی به بعد تبلیغی رسانه23: 3131نیست )نواب صفوی، سیاسی برای مطبوعات قائل
اخالقی دنیا و علل عقب ماندگی روحی و اخالقی دنیای غرب و شرق، آمریکا و اروپا  رذائل»کند:  می

نورانی اسالم همه  از نظر معارف ها وسیله رادیوها و انتشارات با راه اصالحی آن هسایر نقاط دنیا را ب و
 (.22)همان،« روزه به دنیا تذکر دهند

دست دزد بریده شود، زناکار در منظر عمومی  بایستی مجازات اسالم مو به مو عملی گردد،» -1
مقدس اسالم به جزای خود برسد تا ریشه جنایت و فساد  تازیانه بخورد و نیز هر مجرمی طبق قانون

 (.23همان،) «بود شودباره بسوزد و نا یک
همان صفات و مزایای پدری که بایستی پدر  منزله پدر در خانواده است، شاه در جامعه به»  9-

باشد؛ شاه بایستی نسبت به ملت دارا باشد تا شاه باشد.  نسبت به افراد خانواده داشته باشد تا پدر
آل محمد)ص( باشد، خود و  محمد و مروج اسالم و مذهب پیروان شاه بایستی مسلمان و پیرو آل

اسالم وشیعه بیاراید و میزان اصالح خود را وجود مقدس اعلیحضرت علی  رفتارش کامال با قوانین
پرستیدن مخلوقی ضعیف بنام شاه که خود در (. »32)همان، « شیعه قرار دهد )ع( پیشوای معظم

 های گزاف و دروغ نسبت مداحی دیگران بوده...، موهوم و از نادانی و احمقی است و نیز آفرینش چون
 (.33)همان، « جا و چاچلوسی است به کسی که نامش شاه یا وزیر است، بی

مشروطه و این انتخابات از کجا پیدا شد و  مشروطیت و مجلس شورای ملی: آیا اساس این» -31
ایت از نام حم نشان داد و مسلمانان را بفریفت و به کدام سیاست مسموم تلخی را در لباس دوستی

قیام کردند و آلت اجرای مفاسد شومی گردیدند، معلوم است که از  ها اسالم و مسلمین و حقوق آن
بوده، آنان که مجتهد روحانی و عالی مقام و شهید عزیز اسالم حاج شیخ فضل  چه شوره زار فاسدی

 شوم بودند، اماها نوکران اجرای این نقشه  را با فریفتن مسلمانان بدبخت کشتند. همان اهلل نوری
ریختند،  را می کردند و خون یکدیگر مسلمانان بیناره از روی عقیده و ایمان در این راه فداکاری می

نهادند و در این راه از هیچ  های شدیدی، بنیاد این مشروطیت را آن روز با دست خود و با فداکاری
ید معظم حاج شیخ فضل شه فداکاری حتی از ریختن خون پاك عزیزترین پیشوای روحانی حضرت

 (.33: 3131)نواب صفوی،« اهلل نوری خوداری نکردند
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از زیر پرده جنایت پیدا شده و پشیمان  ها هاست که آثار شوم آنرا دیده و دم خروس سال»
شدند و دیدند که همه چیز خود را به دست خود باختند و  اند، آن روز خفته بودند، امروز بیدار شده

فضل اهلل نوری و حضرت شهید مظلوم آیت اهلل حاج آقا جمال  مثل شیخ عزیزترین رجال خود
اند.  اصفهانی و حضرت شهید معظم سید حسن مدرس را از دست داده اصفهانی و حاج آقا نوراهلل

های از دست  گردند، اکنون بیاری خدای بینا بیدار شده و سرمایه چاره می سوزند و در پی اینک می
های شوم  یاری خدای جهان، مجالی به جنایتکاران و عمال اجرای نقشه بهو  شناسند رفته را می
 (.33همان،« )دهند بیگانه نمی

داند، ولی در جایی دیگر قانون  خسران می که مشروطه را از اساس، موجب فریب و نواب با آن
ده و شاه قانون اساسی که خود اساس ایجاد حکومت بو بنیاد»داند:  اساسی آن را بر اساس اسالم می

باشند و از آن تولید شوند و بر اساس مقدس خلل ناپذیر  و دولت و حکومت بایستی برآن متکی
 (.31 )همان،« اسالم نهاده شده است...

انتخابات آزاد بوده، نمایندگانی مسلمان و شیعه  بایستی -مجلس شورای ملی و انتخابات: ا» -33
دینی  سلمان و ناپاك و کسی که سابقه جنایت و بیغیر م و پاك و الیق، انتخاب گردند. نماینده

ای انتخاب  به مجلس رفتن نداشته باشد، مردم هم چنین نماینده داشته باشد، حق انتخاب شدن و
نمایندگان ملت مسلمان ایران تمام قوانینی که از اول مشروطیت تاکنون از  بایستی -2نخواهند کرد. 
 الم و اساس اسالمی قانون اساسی بوده و قانونیت ندارد،و مخالف با قانون مقدس اس مجلس گذشته

دور اندازند و از  به سراسر الغا نماید؛ بلکه چون قانونیت نداشته و ندارد لغو بودن آن را ابالغ نمایند و
 .نگذارند زحمت قانونگذاری دچار ننمایند و قانون این پس خود را به

انونی که از فکر پوسیده بشر قانون گذار بگذرد، با ق زیرا که حق قانونگذاری تنها برای خداست و
وجه قانونیت ندارد.  هیچ اسالمی قانون اساسی منافات داشته و به علم و عقل و اسالم و اصول مقدس

اسالمی و سرزمین پیروان آل محمد)ص( است و بایستی قوانین مقدس الهی  ایران مملکت رسمی
مو عملی گردد از تمام منکرات و مفاسد و منهیات شرع قوانین مذهب جعفری مو به  اسالم بر طبق

 حساب قانونگذاران جلوگیری شود و نیز مطابق قانون مقدس اسالم و اصول قانون اساسی به مقدس
مجلس،  جا و جنایتکاران پیشین رسیدگی شود و نمایندگان مجلس شورا بایستی بفهمند که بی

برطبق قانون  اسالمی است و تنها حق دارند مجلس قانونگذاری نیست، بلکه مجلس شورای ملی
ارتقا ملت مسلمان ایران از  های مشروعی برای مقدس اسالم در عظمت ملت ایران، شور نمایند و راه

مملکت اسالمی ایران و افزودن سرمایه  لحاظ علم و صنعت )و اخالق اسالم( و طرز تشکیالت و اداره
هم فکری پیدا نمایند و در انجام این وظایف  شورا ومسلمانان و جلوگیری از فقر و گرسنگی با 

طراز اول قرار گیرند تا از دقیق ترین حدود مقدس  مقدسه تحت نظر حوزه روحانیت و علما پاك
 (.33: 3131)نواب صفوی،« شرع بیرون نروند

هرگاه حکومت اندکی یا بیشتر ناتوان باشد  در اجرای سراسر این دستورات اصالحی نورانی» -32
گذاریم و با این  نوع مساعدت الزمی را در اختیارش می وسایل علمی و عملی و فنی و اجتماعی و هر

از گذشته خود پشیمان گردید و به این دستورات اصالحی عمل  که خائن است چناننه بیدار شد و
دش کنیم و اال بیاری خدای توانا نابو اش می بخشیم و زنده جانش می کرد، به یاری خدای توانا

 (.33: 3131صفوی، )نواب« کنیم می
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و ایران مملکت اسالمی و سرزمین  دانید که حق با ماست ای خائنین پست فطرت شما می
حکومت ایران را با یک دنیا ترس و لرز  پیروان آل محمد است و شما دزدان و غاصبینی هستید که

دانید که ما ملت  شما خود می آماده فرار هستید و اید و هر روز طور موقت عاریت، غصب نموده به
در همین روزهای نزدیک، دست به انتقام از شما یک مشت خائن  یاری خدای توانا مسلمان ایران به

کنیم. لیک برای اتمام حجت به شما  چندین ساله جنایاتتان رسیدگی می معدود گذاشته و به حساب
 ینجا ذکر نمودیم، مو به مو سریعاَ عملچناننه دستورات اصالحی و قانونی که در ا کنیم که اعالم می

اصالحی  نمودید و سرزمین پیروان آل محمد یا ایران را با اجرای سریع و دقیق و کامل دستورات
شما بوده و شما را  ها به یاری خدای توانا پشتیبان گذشته اصالح نمودید، ما هم در اجرای کامل آن

و به درگاه خدای بخشنده  کنیم زنده و مقتدر می بخشیم و شما را از این ذلت و بدبختی نجات می
و خود از انتقام شما صرف نظر نموده و  کنیم که گناهان شما را ببخشد و توبه شما را بپذیرد دعا می

 (.32همان، ) پوشیم از جنایات غفران ناپذیر شما چشم می
با اشاره به نام کند و  فداکاری اشاره می نواب به نوعی به فرهنگ شهادت و جانبازی و -31

مدرس، آیت اهلل قمی و سید حسن امامی، این  شهدایی چون شیخ فضل اهلل نوری، سید حسن
آرزویمان نیل به سعادت شهادت و پرواز در آسمان  بزرگترین»کند:  فرهنگ شهادت را برجسته می

م و هزاران مانند تا کی از فراق و هجران شهدای عزیز اسال پروریم، حقایق بوده، این آرزو را در دل می
رهایی یافته در آسمان بهشت برین، با آن عزیزان همراز و هم آواز و  مرحوم مدرس و امامی، شهید

 (.31)همان،  «مسیر نورانی عشق و حقیقت پرواز کنیم. دمساز گردیده، در
 (.13)همان، « سایه پرچم مقدس اسالم است صلح و آسایش عمومی و آزادی صالح تنها در» -34
ایران به دنیا انگلستان، روسیه و آمریکا و سایر  ما ملت مسلمان ایران و فرزندان اسالم و» -33

که حکومت کنونی ایران، حکومت قانونی و ملی نبوده،  کنیم های دنیا اعالم می ملل و حکومت
 (.11)همان، « رسمیت ندارد

شاه و حکومتش بر اساس  نواب، اصالحات مورد نظر او در چارچوب قانون اساسی است و از نظر 
 اصول قانون اساسی که بر اساس مقدس اسالم نهاده شده است و شاه و»قانون، غاصبند:  همین

انسانی که  باشد. هر حکومت بایستی متکی بدان باشند، هنوز باقی است و در دسترس جهانیان می
نداند که اعمال این  وغیر قانونی بودن شاه و حکومت ایران را از روی قانون اساسی تشخیص ندهد 

بوده، خود دشمن رذل اسالم و قانون  غاصبین ناپاك، سراپا دشمنی با اسالم و منافی با قانون اساسی
 (.11-19)همان،« دانش امضاء نموده است اساسی بود، سند دیوانگی خود را در پیشگاه عقل و

 
  های متنی انديشه مقوله بندی داده های متنی )سازماندهی، تنظيم و تحليل داده .2.2

 (سياسی و اجتماعی سيد مجتبی نواب صفوی
های متنی آثار شیخ فضل اهلل  به تحلیل داده برای آگاهی از توضیحات این قسمت به بخش مربوط

 .نوری مراجعه شود
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 های سياسی و اجتماعی نواب صفوی متنی انديشه های سازماندهی داده -1 -2-2جدول 
 ها های متنی پاراگراف سازماندهی و تنظی  داده اه های تحت شماره پاراگراف

 3های تحت شماره  پاراگراف
اسالمی کردن سلطنت در جریان نهضت ملی نفت/ کوتای  اولویت داشتن

ایمان و عالقه مردم وافسران و سربازان  مرداد ارتش را ناشی از روح 21
 مسلمان به ناموس و دیانت دانستن

کار  فرهنگ سیاسی پذیرفته شده شاهنشاهی در ادبیات به هایی از شانهن 2های تحت شماره  پاراگراف
 برده شده

معرفت شناختی عقل در شناخت خود از مسائل اجتماعی  تأکید بر منبع 1های تحت شماره  پاراگراف
 عقل سنتی نه عقل مدرن و سیاسی و نظر و عمل خود؛ اما

 4های تحت شماره  پاراگراف

فرهنگی و بعضا اقتصادی دانستن نه  مفاسد را فقط مشکالت و
سیاسی و نهادها و  های سیاسی/عدم اشکال وارد کردن به ساختار

نگاه  ها/ تعطیلی احکام اسالمی را علت همه مفاسد دانستن/ یک سازمان
 بسیار منفی به تحصیل کردگان علوم جدید و دانشگاهیان

 3های تحت شماره  پاراگراف

یت دوران جدید/ عدم درك مساله آزادی عدم شناخت ماه /نفی مدرنیسم
را رهایی از فیزیولوژیک جنسی تعبیر  زن و همکاری زن و مرد/آزادی زن

تفکیک جنسیتی محل  کردن/ قائل به تناسب کار و فیزیولوژی جنسی و
در  کار و تحصیل/قائل به حق تحصیل زنان بر اساس استعداد و حق کار

وظیفه اصلی زنانه خود، در  اجتماع در صورت محروم ماندن از کار و
 محیط تفکیکی

 3های تحت شماره  پاراگراف
شود  ها آموزش داده می به علوم و دانشی که در دانشگاه نگاه کامال منفی

جنایات در قالب علم و دانش/ معرفت اسالم و  با عبارت تزریق رذائل و
 .ایران بایستی آموخته شود

 1های تحت شماره  پاراگراف
اخالقیات در جراید و عمل مطابق اسالم/ عدم توجه به آزادی  لزوم رعایت

به نقش سیاسی مطبوعات/ قائل شدن بعد تبلیغی  بیان و قلم/ عدم توجه
 ها برای رسانه

 کارگیری تمامی مجازات اسالمی مو به مو تأکید بر به 1های تحت شماره  پاراگراف

 9های تحت شماره  پاراگراف
ام شاه با صفات پدرانه/ تأکید بر اینکه شاه، شخصی به ن قائل بودن به

محمد)ص( و در چارچوب قوانین اسالمی  مروج اسالم و پیرو مذهب آل
 های گزاف و دروغ شاه باشد/ مخالف مداحی

 31های تحت شماره  پاراگراف
اساس مشروطیت/ فریفتن مردم در جریان مشروطیت/ فدا  غربی دانستن

یخ فضل اهلل/پشیمانی مردم/ قانون ش شدن عزیزترین پیشوای روحانی
 .اساسی را بر اساس اسالم دانستن

 33های تحت شماره  پاراگراف

انتخابات آزاد و انتخاب نماینده مسلمان و شیعه و پاك/ عدم  قائل بودن به
جنایکاران/ ملغی کردن تمام قوانین مجلس از اول  انتخاب غیر مسلمان و

می قانون اساسی است/قائل بودن اسال تاکنون که مخالف اسالم و اساس
آن و عدم قانونگذاری  به قانونگذاری مخصوص خدا، قانونیت نداشتن غیر

 .توسط نمایندگان/ فقط در مجلس، شور و مشورت انجام شود
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 32های تحت شماره  پاراگراف

رساندن به حکومت در اجرای دستورات اصالحی و اسالمی/  اعالم یاری
آن/ غاصب دانستن حکومت/ انتقام گرفتن و  ایطلب غفران از خداوند بر

به موی دستورات اصالحی  نابود کردن حکومت در صورت عدم اجرای مو
 اسالمی

 31های تحت شماره پاراگراف
شهادت و فداکاری و آرزوی پیوستن به شهیدان چون  اعتقاد به فرهنگ

 نوری و مدرس سید حسین امامی و شیخ فضل اهلل
 آزادی صالح و صلح و آسایش در سایه اسالم است که قائل به این 34پاراگراف شماره 

 33های تحت شماره  پاراگراف
قانونی و غیر ملی بودن حکومت شاه ایران به جهان/ قائل به  اعالم غیر .

بودن اصالحات پیشنهادی و غیر قانونی بودن  در چارچوب قانون اساسی
 حکومت بر اساس قانون اساسی مشروطه

 
 اندیشه سیاسی و اجتماعی سید مجتبی نواب صفوی مقوالت -2 -2-2جدول 

 های متنی مقوالت برآمده از داده های تنظی  شده داده
 اسالم در هر شرایط، پذیرش قالب و ساختار سلطنتی و استبدادی تحقق محتوای 4و 3،2شماره

 معرفت شناسی عقل سنتی منبع 1شماره 
 برای زنان حقوق برابر مخالف آزادی و 3شماره 

 و بخشی 3شماره 
  3و4از

 دانش مدرن و ضرورت اسالمی کردن دانش نفی مدرنیسم و

  آزادی بیان و قلم و عقیده فراتر از اسالم نه فراتر از قانون مخالف آزادی و 34و 1شماره 
  خشم و انتقام دینی و حذف فیزیکی مخالفان معتقد به بعد 32از و بخشی 1شماره 
بخشی  و 32و  9شماره 

 33از 
 صالح حتی در صورت غاصب بودن و غیر قانونی بودن پذیرش استبداد

 و اتخاذ مشی اصالح طلبانه نسبت به حکومت سلطنتی 
 خشن و براندازانه نسبت به غیر اسالمی عمل کردن حکومت مشی مبارزاتی

 موافق قانون اساسی مخالف مشروطیت و 33و31شماره
خدا، مخالف قانونگذاری و مجلس قانونگذاری، موافق مجلس  مخصوص قانونگذاری 33شماره 

  مشورتی
 ایثار فرهنگ شهادت و 31شماره

 
 های سياسی و اجتماعی شيخ مرتضی حائری انديشه  تحليل تماتيک. 3

 متنی های توصيف داده. 1.3
اری بود؛ های سیاسی و اجتماعی شیخ مرتضی حائری کار بسیار دشو متنی از اندیشه های یافتن داده
 ابتغاء»بین آثار وی هیچ اثر سیاسی و اجتماعی یافت نشد و فقط در کتابی با نام  چراکه در

او قرار  های نماید. آننه مبنای تحلیل اندیشه ای به اشکال حکومت به لحاظ فقهی می اشاره« الفضیله
انده است؛ اما ر گرفت، عباراتی است که در مواضع خویش در مجلس خبرگان قانون اساسی بر زبان

جماران به مناسبت  ها سعی شده است با استفاده از مطلبی که سایت دلیل ناکافی بودن آن به
های سیاسی و  ها و فعالیت اندیشه  تا حدودی انتشار داد، 92اسفند  در یازدهم  سالگرد رحلتش

 :تاز این قرار اس ها نشان داده شود. پیوستار ساده معنایی این داده  اجتماعی وی
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همراه  حائری مرتضی شیخ نخست حضور آیت اهلل بروجردی در قم، آیت اهلل های در سال -3
حوزه، از  های فرهنگی و اصالحی در امام، عالوه بر فعالیت و دوستانش مثل حضرت دیگر علما

موافقت آقاى بروجردى با  مسائل و وقایع سیاسی جامعه نیز غافل نبودند. برای نمونه وقتی شایعه
همراه دیگر همفکران طی نامه  توسط رژیم پهلوی مطرح شد، ایشان به  یل مجلس مؤسسانتشک

خواستار توضیح و رفع شبهه شدند. در  (ش 3121فروردین  1ای به آقاى بروجردى ) سرگشاده
 :قسمتی از آن آمده است

منتشر است که راجع به تشکیل مجلس مؤسسان بین حضرت مستطاب عالى و بعض  چون»
 که اید، نظر به این مذاکراتى شده و بالنتیجه با تشکیل مجلس مؤسسان موافقت فرموده امور اولیاى

 تشکیل مجلس مؤسسان مؤثر در مقدرات آینده کشور و مصالح دینى و ملى و اجتماعى است،

معلوم نیست،  عالوه حدود اختیارات نمایندگان و نتایجى که ممکن است این اقدام داشته باشد به
)سید روح اللَّه « فرمایید. است حقیقت این انتشار را براى روشن شدن تکلیف شرعى اعالممستدعى 

خمینی، محمدرضا  روح اللَّه موسوی آبادى، مرتضى حائرى، سید محمد محقق داماد، کمالوند خرم
 (موسوى گلپایگانی

در  ت وبه صحنه بازگش حائری مرتضی شیخ اهلل العظمی بروجردی، بار دیگر با درگذشت آیت
سازماندهی مبارزات روحانیت علیه شاه ایفا کرد. با این که ایشان  نقش مهمی در خمینی امام کنار

های تند و مسلحانه رژیم پهلوی در برابر  علمای وقت نسبت به واکنش همنون برخی مراجع و
وقت شکایت تظاهرکنندگان نگران و معترض بود و با اعالمیه و تلگراف از اقدامات دولت  مبارزین و

برخورد  داد با رویکرد اصالح طلبانه با شاه ولی مشی مبارزاتی معتدلی داشت و ترجیح می کرد، می
قانون اساسی  شود. وی همنون آیت اهلل شریعتمداری خواهان وادارکردن شاه به عمل بر طبق

 .مشروطه بود و چندان گرایشی بر لزوم براندازی سلطنت نداشت

بار جلسه مراجع بزرگ قم برای مقابله با این  ای ایالتی و والیتی، نخستینه پس از جریان انجمن 
ها قبل از تصویب  های ایالتی و والیتی، مدت انجمن الیحه در خانه وی تشکیل شد. جریان الیحه

که به دنبال  رسیده بود تا این امام ویژه حضرت گوش علماء به به نهایی، مطرح بوده و اخبار آن هم
درخوست  از این مصوبه، به ش، و آگاه شدن علماء3143مهر 33ب نامه این الیحه در تاریخ اعالم تصوی

از علماء و مراجع، به منظور تبادل نظر، در منزل آیت  ای امام، نشست ویژه حضرت
مخالفت سریع با این مصوبه اعالم شد. رژیم شاه در ابتداء  تشکیل و اعتراض و حائری مرتضی شیخ اهلل

مخالفین را داشت امّا با ایستادگی روحانیت و مردم و عالئم قیام عمومی، موجب  در برابر قصد مقاومت
 .قابل اجراء نیست 33/1/43دهم آذر ماه همان سال اعالم شود که تصویب نامه  شد در

اعالمیه تلگراف دیگری صادر شد که آقایان علما و آیات عظام: سید احمد زنجانی،  بعد از صدور
 31بودند که در روز  آن را امضا کرده حائری مرتضی هاشم آملی و حاج آقا شیخ حاج داماد، محقق

 .دولت رژیم شاه ادامه داشت ها نسبت به عملکرد مخابره شد. این ابراز مخالفت 3143مهرماه 

انقالبیون و مبارزین مذهبی بود. آیت اهلل صادق  حمایت از حائری اقدامات آیت اهلل یکی دیگر از
ش( آقای حاج  42خرداد سال  31محرم ) 33 روز» در خاطرات خود نقل کرده:خلخالی 

ای را که از  ساله 41اید درد  ما را ستود و گفت: شما توانسته نزد من آمد و نطق حائری مرتضی آقا
حال مخصوصاً پس از واقعه قتل عام مسجد  ها بود تسکین دهید و تا به قلب زمان رضاشاه تاکنون در
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هد، کسی مانند شما در مقابل فجایع دودمان پهلوی ایستادگی نکرده است. شما مش گوهرشاد
 ...«کردید زمان را شاد امام قلب

شاه که هدفشان ترساندن و  توسط ایادی رژیم خمینی امام بعد از دستگیری مرتضی شیخ حاج
همراه علمای نداد و چون گذشته به  دل راه های علمیه بود، ترسی به ساکت کردن روحانیت و حوزه

 .کرد مشترکی در تایید نهضت امضا  های دیگر قم اعالمیه
امام، به  تهران در اعتراض به بازداشت علمای کشور به در جریان مهاجرت حائری مرتضی شیخ

 داشت. وی همننین امام رفت و نقش فعالی در سازماندهی اعتراضات علما برای نجات جان تهران

از نفوذ و محبوبیت خود در جهت مشروعیت زدایی از رژیم  ساکت نبود ونیز  امام های تبعید در سال
آیت اهلل سعیدی با حضور در مجلس ترحیم وی در مدرسه  گرفت. وی پس از شهادت بهره می

 .قرار داشتند  در شرایط حساسی فیضیه قوت قلبی به طالب داد که

اختالف نظرهایی که میان امام  مبعد از رحلت وی پیام تسلیت امام نشان از آن دارد که علی رغ
از پس انقالب وجود داشت، ولی روابط  خمینی و آیت اهلل حاج شیخ مرتضی حائری، چه پیش و چه

نوع توصیف و ادبیات پیام تسلیت حضرت امام هنگام  .ها حاکم بود دوستانه و احترام متقابلی بین آن
چون مشی مبارزاتی وی محافظه کارانه  و روابط است ]ظاهرا رحلت آقای حائری نشانگر نوع عالقه

کرد، مسئله چندانی با او نداشت و پس از انقالب هم حدود  را رعایت می بود، اگر شاه، شعائر اسالمی
 .دانست فقیه را امور حسبیه می اختیارات ولی

حائری، حضور  مرتضی شیخ های زندگی سیاسی ترین بخش انقالب یکی از مهم پس از پیروزی
بود. وی در انتخابات این مجلس از سوی مردم  31س خبرگان قانون اساسی در سال در مجل وی

 .برگزیده شد و نقش فعالی در مذاکرات این مجلس داشت اراك
بود که توسط  3توجه، طرفداری آیت اهلل مرتضی حائری از پیشنهاد گروه پنجم نکته در خور -2

 :شد وسط مهندس سحابی قرائتبهشتی اعالم شد. بر اساس پیشنهاد گروه پنجم که ت
نظامی است، مبتنی بر توحید و دیگر عقاید و اصول اسالمی با تأکید بر ارزش  جمهوری اسالمی،

 انسان و مسئولیت او درباره خودش و جامعه و نقش بنیادی تقوا در رشد او، نفی هر گونه و کرامت

 ای سودمند علوم و فرهنگستمگری و ستمکشی داخلی و خارجی و ضرورت استفاده از دستاورده

 

اصلی ایدئولوژیک  . اصل دوم قانون اساسی برخالف اصل اول که شکل حکومت را جمهوری اسالمی معرفی می کرد، 3

چالش بر سر این بود که واژه توحیدی یا الهی به کار  که مباحث طوالنی ایدئولوژیک را هم به دنبال داشت، مهمترین بود

مطرح شد. پیشنهاد اول توسط ربانی شیرازی مطرح شد که حکومت دینی ایران را  برده شود. پنج پیشنهاد مختلف

را نظامی بر پایه  نی مطرح شدکه نظام جمهوری اسالمیدانست. پیشنهاد دوم توسط صافی گلپایگا توحیدی می نظامی

محمد خامنه ای مطرح شد که جمهوری اسالمی را  ایمان به خدای یکتا و عدل او بیان کرد. پیشنهاد سوم توسط سید

معرفی کرد. پیشنهاد چهارم توسط مکارم شیرازی مطرح شد که جمهوری اسالمی را  بر پایه عقیده و ایدئولوژی اسالمی

 (.311-323: 3114)قلفی، اصل عنوان کرد 3الهی بر پایه  امینظ

به فصل دوم کتاب مجلس خبرگان و  ها در گرفت برای اطالع از جزئیات هر کدام از پیشنهادها و مباحثی که پیرامون آن

دسته نوگرا را به دو  نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی  کتاب، حکومت دینی در ایران، مراجعه شود. قلفی در این

 .قرار می دهد و سنت گرا تقسیم می کند که شیخ مرتضی حائری را در دسته دوم
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تأیید قرار  ای نیز مورد بشری با التزام به تعالیم حیات بخش اسالم. این متن توسط مقدم مراغه
 مختلف قرار گرفت های گرفت که احتماال به جهت اجمالی بودن آن در این مرحله مورد توافق جناح

 (.322: 3114)قلفی، 
بحث را چنان « با کلمه توحیدی مخالفم من»که  منتظری مبنی بر این اعتراض جدی -1

خواند و غوغای وی، همفکرانش را به اعتراض وادار « فرصت طلب»منتظری، بهشتی را  برانگیخت که
 توحید مال عقاید و عمل است آقا چه اصراری دارید که معنی»به طوری که حائری گفت:  .ساخت

طور رأی گرفتن مخالفم  با این من هم هم  :و اعالم کرد« این کلمه برای همه روشن نشود
 (.324-323)همان،
اعتراض به بحث اجتهاد مستمر فقیه جامع الشرایط در فهم کتاب و سنت، فریاد  حائری در -4

 و جلسه مجلس را ترك« دهم اگر کلمه اثنی عشر نباشد من استعفا می»برآورد که  اعتراض

 (.321کرد)همان، 
صل چهارم نوشته شود: و این اصل بر همه اطالقات و کرده بود که ذیل ا حائری پیشنهاد -3

 (.344: 3114قانون و مقررات دیگر، حاکم است ) قفلی،  عمومات این
بار دوم با ذیل اصل چهارم، موضع شدید حائری را چنان برانگیخت که  مخالفت آیت برای

ایستادگی دارم. این انفعالی کشاند. وی صریحا اعالم کرد: من در پیشنهاد خود  بهشتی را به موضع
 و عمومات تقیید اجتماعی نیست تا اثر آن را خنثی کند، تقاضا دارم که مجدداَ روی آن اطالقات

 (349بیشتر فکر کنید )همان،
بهشتی که گفته بوداگر همه بخواهند، مثل جنابعالی صحبت کنند، من برای  وی در پاسخ به

من در پیشنهاد خود » و از موضع قدرت گفت: کار کنم، مجددا با لحنی آمرانه  اداره جلسه چه
 دارم. این اطالقات و عمومات تقیید اجتماعی نیست. تقیید به اصول شرعیه است؛ نه ایستادگی

 و« مجهول، شورای نگهبان تمام شد رفت. مشخص باید همان شورای فقها باشد، تمام شد رفت
 خواهید، طلب را بگویید، مگر میشود. اصل م سر هر چیز، متصل صحبت می»خشمگینانه افزود: 

  (.349: 3114خواهید، منبر بروید )قفلی، دهید؟ مثل اینکه می کتاب بنویسید؟ چرا شعار می
 

  های متنی انديشه مقوله بندی داده سازماندهی، تنظيم و) متنی های داده تحليل.  2.3
 (سياسی و اجتماعی شيخ مرتضی حائری

های متنی آثار شیخ فضل اهلل  به تحلیل داده به بخش مربوط برای آگاهی از توضیحات این قسمت
 .نوری مراجعه شود

 سياسی و اجتماعی شيخ مرتضی حائری  متنی انديشه های سازماندهی داده -1 -2 -3جدول
 ها های متنی پاراگراف سازماندهی و تنظی  داده پاراگرافها

های  پاراگراف
 3شماره  تحت

 با شاه با رویکرد اصالح طلبانه/ وادار کردن شاه به عمل طبق قانون معتدل/ برخورد مشی مبارزاتی
 اسالمی اساسی مشروطه/ ستودن نطق تند خلخالی/ اختالف با امام خمیینی پیش و پس از انقالب

 مبتنی بودن جمهوری اسالمی بر توحید، عقاید و اصول اسالمی طرفداری از اصل 2پاراگراف 
 توحید، از این جهت که مربوط به عقاید و عمل است در پی اعتراض منتظری اعتراض به واژه 1پاراگراف
 برای گنجاندن کلمه اثنی عشر در بحث اجتهاد مستمر فقیه در فهم کتاب و سنت فریاد اعتراض 4پاراگراف
 گنجاندن اطالق اسالم بر دیگر اصول، ذیل اصل چهارم و شورای فقها پیشنهاد برای 3پاراگراف 
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 انديشه سياسی و اجتماعی شيخ مرتضی حائری مقوالت -2 -2-3جدول 
 های متنی مقوالت برآمده از داده های تنظی  شده داده

طلبانه نسبت به حکومت سلطنتی مطابق قانون اساسی مشروطه/  مشی اصالح 3شماره 
 /اسالمی عمل کردن حکومت اعتراض نسبت به غیر

  اسالمی قانون اساسی جمهوری  ثریاسالمی کردن حداک تالش برای 3و1و2شماره 
  شیعه تاکید بر مذهب 4شماره 
 اساسی نبودن با پافشاری بر قید ذیل اصل چهارم مقید به چارچوب قانون 3شماره 

 
 سياسی و اجتماعی محمد تقی مصباح يزدی  انديشه تحليل تماتيک .4

 های متنی توصيف داده .1.4
حکومت  :زدی تا حد اشباع تماتیک از آثاری از وی شاملی های سیاسی و اجتماعی مصباح اندیشه

جلدی  3جلدی نظریه سیاسی اسالم،  2به نظریه والیت فقیه، اسالمی و والیت فقیه، نگاهی گذرا
ای با عنوان تأملی در اندیشه سیاسی  ها و مصاحبه ها و چالش کاوش جلدی 2ها، ها و پاسخ پرسش

 :استخراج شده است انقالب اسالمی،

جمهوری اسالمی و قانون  در پاسخ به سوالی در باب نسبت والیت مطلقه فقیه با الگوی. 3
اساس قانون اساسی و مقتضای قانون  نظر امام و والیت امام بر»گونه تصریح شده است:  اساسی این

اساس مختصات قانون. در قانون، تنفیذ رئیس  نبود. امام بر اساس والیت الهی نصب کردند نه بر
گاهی عمل ایشان خالف قانون بود، نظریه ایشان والیت  .کنم گوید نصب می است؛ اما امام می جمهور

والیت انتصابی است؛ بنابراین رأی ولی فقیه بر همه آرای دیگر اعتبار  محدود نبود. ما معتقدیم که
 این، تعبیر (؛ بنابر43: 3111)مصباح، « اگر مخالف بودند رأیشان هیچ اعتباری ندارد دارد. در نتیجه

در  داند مصباح از والیت مطلقه فقیه این است که فراتر از قانون است و فقط گاهی که صالح می
 (.31و  32:  3111کند و مقید به قانون اساسی نیست )مصباح، چارچوب قانون عمل می

ارد. و اگر برای ما ند در کار نباشد، قانون اساسی ارزش و اعتبار ذاتی  اگر امضا و تأیید ولی فقیه»
 جهت آن است که ولی فقیه به شود به عنوان مظهر میثاق ملی تأکید می به آن به  بندی احیانا بر پای

آن که  قانون اساسی مشروعیت بخشیده و مشروعیت از ولی فقیه به قانون اساسی سرایت کرده نه
والیت خود را نه از  وقانون اساسی به والیت فقیه، وجهه و اعتبار داده باشد. ولی فقیه مشروعیت 

است. پس آننه را که ولی فقیه  رای مردم بلکه از جانب خدای متعال و امام زمان)ع( دریافت کرده
موجب اذنی است که خدای متعال و امام  ها را دارد به اجازه تصرف و اعمال والیت در مورد آن

اساسی به او داده است؛ چراکه  اختیاری باشد که قانون اند نه آن که به واسطه زمان)ع( به او داده
  (.331: 3191)مصباح،« کند اعتبارش را از ولی فقیه کسب می قانون اساسی خود نیز مشروعیت و

امامت بودن گاهی جز اصول دین ]که تحقیقی  که به دلیل دنباله بحث له والیت فقیه با آنمسا
در اجوبه االستفتائات در پاسخ  11ای در مسأله  خامنه شود ]آیت اهلل است نه تقلیدی[ محسوب می

بودن والیت فقیه، آن را از شئون والیت و امامت دانسته که جز اصول  به تقلیدی بودن یا اعتقادی
معتقدند،کسی که نهایتا بر اساس دلیل به عدم قبول والیت رسیده، معذور است[. ولی  مذهب است و
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یا همان  )نیست که در مسائل مربوط به فقه آید و شکی مسأله به دالیلی دیگر فقهی به شمار می این
 (.11و  82 :3191فروع دین( تقلید جایز است و بلکه نسبت به بسیاری افراد، واجب است )مصباح،

جمهوریت و اسالمیت در نظام جمهوری  در پاسخ به سوالی در باب نسبت بین دو رکن .2
در عنوان جمهوری مطرح شد؛  نفی سلطنت .جمهوری، نفی سلطنت است»گوید:  اسالمی چنین می

نقش اصلی اش جنبه سلبی آن است. اما جمهوری  یعنی سلطنت را قبول نداریم. در واقع عنوان و
چیز در کنار هم نیست. قالب و محتواست نه دو محتوا  محتوایش چیست؟ محتوایش اسالم است، دو

م. یک مبنا برای دین و ندارد. ما مشرك نیستیم. ما موحدی در عرض هم. پس تعارض اصالَ معنی
نیستیم، آن خداست. بنابراین اصل اسالم است در کنار اسالم چیز دیگری  برای قانون بیشتر قائل

 (. جمهوریت به معنای ایجابی آن در انقالب31: 3111معنی کنیم و قرار بدهیم )مصباح، توانیم نمی
موروثی  ا بگوید. جمهوری، نفیتواند به م مفهوم جمهوری هیچ چیزی را نمی»اسالمی مطرح نبود. 

نبود، در یک  ای بودن حکومت است. وقتی حکومت، موروثی نبود، در یک خانواده نبود، در یک طبقه
بگذارید سلطنتی یا جمهوری یا سومی. مالك این است که محتوایش  حاال اسمش را  طیفی نبود،

 (.39: 3111)مصباح،« موروثی نباشد اسالم باشد، شکلش هم
که جمهوری  -حکومت است، تا نظام فعلی ما دقیقا شکل خاصی از« جمهوری»گمان کرد نباید 

مردم مسلمان ایران، نظام جمهوری را به جای رژیم  همان شکل را تقلید کند. هنگامی که -است
حکومتی را نفی کردند که معیار مشروعیت خویش را موروثی بودن  سلطنتی جایگزین نمودند، بواقع

اند که شکل و خصوصیات آن  نظامی را جایگزین رژیم سابق کرده نست. مردمدا حاکمیت می
بودن « جمهوری»که  های دینی در باره حکومت است، نه این و دیدگاه همخوان با موازین اسالمی

 (.11، 2و3: ج3119بودن آن قلمداد شود )مصباح،« دینی غیر»نظام به معنای 
عنوان « حکومت اسالمی»اسالمی ایران را  قالبمصباح در آثارش موکدا حکومت ناشی از ان

به « حکومت اسالمی و والیت فقیه»کتابی با عنوان  به طور نمونه در«.جمهوری اسالمی»کند نه  می
که مردم از انقالب فقط به دنبال حکومت اسالمی بودند نه  کند ای مفروض و بدیهی اظهار می گونه

به خاطر این به وجود آمد که حکومت اسالمی برقرار  که این انقالب دانیم می»جمهوری اسالمی: 
« بایست اسالمی باشد بودند که اوالَ: حکومتی الزم است؛ ثانیا: این حکومت می شود؛ مردم پذیرفته

 (33: 3119)مصباح،
در برابر استبداد سوغاتی است که از غرب  آزادی و دادن عنوان خاص به شکلی از حکومت». 1

(. مصباح به وضوح 13: 3111)مصباح، « وارد شد نت مشروطه یا جمهوری،آمده است. عنوان سلط
رده و مرتبه ای از علما اختالف نظرهایی در برداشت از  کند که من قبول ندارم که در هر بیان می

نائینی و شیخ فضل اهلل نوری هیچ فرقی نداشتند. ابدا هیچ فرقی » دارد: اسالم و آزادی و ... وجود
کنم هیچ فرقی نداشتند. بنده معتقدم که آیت اهلل نائینی با شیخ فضل اهلل نوری  می نداشتند، ثابت

 مشروطه مشروعه هیچ فرقی با هم نداشتند. در مصادیق خارجی و خط مشی سیاسی ممکن است در
به اسالم و  با هم فرق داشته باشند؛ اما در فهم دینی با هم هیچ فرقی نداشتند. نظر هر دو راجع

  (.91مشروطیت یکی است.)همان،آزادی و 
اسالم هستم. آن قانونی را قبول دارم که در آن  من مقید به چارچوب قانون نیستم، من مقید به»

عموم آیات قرآن و حدیث هم بود اعتبار ندارد. اصل قرآن  آمده باشد که اگر چیزی مخالف اطالق
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عیار را مطرح نکنم، بروم سراغ چیزی قرآن بسنجم. پس چرا از اول م است. قانون را هم من باید با
توانند تغییرش بدهند؟ اگر ریگی در کفش  است، قابل تغییر است و خود مردم می که قابل اختالف

اگر (. »92: 3111)مصباح،« نیست، مراد است؟  گویم آن آزادی که مخالف اسالم چرا نمی ندارم
آن رای بدهند ولی هیچ منشأ دینی و  همه مردم دنیا هم به قانونی را همه مردم یک کشور و حتی

باشد از نظر ما معتبر نیست. هر قانونی اعم از قانون اساسی یا قوانین  خدایی برای آن وجود نداشته
تایید و امضای دین و خدا را نداشته  و سایر قوانین اگر به طریقی  شورای اسالمی مصوب مجلس

 (.333: 3191مصباح،« )باشد، ار نظر ما هیج اعتباری ندارد
ابعاد مختلفی دارد و تنها در بعد مادی و فردی  قانون جامعه باید الهی باشد، چون انسان،» .4

اداره اوست، باید فراگیر و جامع باشد و این از سوی کسی  محصور نیست، پس قانونی هم که برای
ن تدبیر و اداره انسان آگاه باشد. مکتب اسالم، همه جانبه است و توا است که به همه ابعاد وجودی

 باشد. این دارد. محتوای ادیان الهی، شامل دستورهایی برای زندگی بشر نیز می امور جامعه را
 (.14است )همان،« عدالت اجتماعی»دستورها، ضامن 

فردی و اجتماعی و جسمی و روحی و مادی و معنوی  همه مصالح نهایت به قانونگذار، باید از بی»
کند که شامل همه ابعاد وجودی انسان باشد. این ویژگی تنها  د قانونی وضعبرخوردار باشد، تا بتوان

باید برای زندگی بشر قانون وضع کند. قانونگذار باید از خودخواهی و  در خدای متعال است؛ پس او
ای وضع نماید که مطابق حق و عدالت باشد. خدای متعال  بوده و قانون را به گونه گروه گرایی دور

« ح و مفاسد، احاطه کامل دارد و هم در هیچ کاری نفع و ضرری متوجه او نیستمصال هم به
 (.11و  11: 3119 مصباح،)

ها، در زمینه فردی و اجتماعی،  رفتارهای انسان در بعد قانونگذاری نظر اسالم این است که میان
ی برقرار است که به در دنیا و آخرت دارد، رابطه علی و معلول ها با نتایجی که در سعادت و شقاوت آن

ها را شناخت و بر اساس  ها و مفسده شود. باید این مصلحت شناخته می عنوان مصلحت و مفسده
 مصباح،های اکثریت مردم وضع کرد ) اس هوسکرد، نه این که قانون را براس ها قانون وضع آن

 (.213، 3: ج3111
قل )فهم عقلی این نیست که چیز است: ع از نظر مصباح یزدی راههای کشف قانون خدا سه .3

کند(، وحی و سخن معصومین که  قضاوت می هر که هر چه به ذهنش آمد، بگوید عقل من چنین
اختالف و یا تغییر و تحول نخواهد شد؛ زیرا در آنجا  آید، دچار قوانینی که از این راهها به دست می

دهیم،  حکامی که به اسالم نسبت میآیات و روایات متواتر باشد، ا که مفاد حکم عقلی قطعی، یا مفاد
بود و جای هیچ اختالف وجود ندارد و هر انسان بی غرضی، اگر به این دالیل  احکام قطعی خواهد

کار گیرد به یقین خواهد رسید  پیدا کند و عقلش را در جهت فهم درست آیه و روایت به دسترسی
  (.33: 1379 )مصباح،

کرده و به وسیله پیامبر نازل کرده است، پس  نینی را وضعادعای اسالم این است که خداوند قوا
های اسالم، ثابت است. امروزه وقتی از اسالم،  اصول و معرفت دین منبع قانونگذاری است. قانون خدا،

گوید یا اسالمی که سنی  کدام اسالم؟ اسالمی که شیعه می گویند شود، بیماردالن می صحبت می
که ما در  گویند؟ با وجود این یا اسالمی که دانشگاهیان می گویند گوید؟ اسالمی که فقها می می
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احکام اجتماعی و در قوانین تجارت و قوانین بین المللی یک سری حقایق  اخالقیات، احکام فردی،
 (.322-333: 3111قانون مورد اتفاق داریم )مصباح، ثابت و هزاران

ری، تفسیر قانون را به کار ببریم چون قانونگذا بهتر و صحیح تر این است که به جای نام .3
کند. در امور مستحدثه که امروز مورد نیاز  روایاتی را تفسیر می مجتهد با فتوای خود در واقع آیات یا

است. وضع قانون بر اساس اصول تغییر ناپذیر، ثابت است و هیچ تغییری  جامعه است نیز چنین
صورت قواعد کلی بیان شده است. در امور  بهچیزی که مورد حاجت بوده الاقل  کند و هر نمی

فقیه باید به کسانی که در این گونه مسائل متخصص هستند، مراجعه و با آنان  مستحدثه هم
 پون او هر قدر هم احاطه علمی داشته باشد در همه مسائل، متخصص نیست.از دیدگاه مشورت کند

 بر است و رهبر بعد شنیدن نظراسالمی مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری بازوی مشورتی ره
اسالمی  کند. این فلسفه مجلس شورا در نظام سنجد و امضا می متخصصین بر اساس قواعد فقهی می

 (.19-93: 3119است )مصباح، 
غالبا شناخت کامل و یا حتی سطحی از  شیوه انتخابات کنونی، صحیح نیست، زیرا افراد»

شوند. اما اگر انتخابات در هر صنف و نهادی،  واقع می غاتکاندیداها ندارند و بیشتر تحت تأثیر تبلی
کاندیداها هم از خودشان باشند این مسلم بهتر بوده و به صالح مردم  میان خود آنان برگزار شود و

انتخابات، ما در نهایت چند مجلس شورا خواهیم داشت که هر کدام در حیطه  است. در این شکل
ای از متخصصین آن رشته انتخاب  یعنی در هر صنف، نماینده «.کنند اظهار نظر می تخصص خود،

جای یک مجلس سیصد نفره سی  دادند و به و در چند مجلس مشورتی به فقیه مشورت می شدند می
 ده نفره برای مشورت دادن به رهبر داشته باشیم؛ چراکه ضرورتی ندارد در مجلسی عطار و مجلس

 (.99-311: 3119صباح، بقال درباره امور نظامی نظر بدهند )م
کتاب و سنت احتیاج به قانونگذار داریم، یعنی اگر  شود در اسالم، غیر از بنابراین وقتی گفته می
های مختلف برای مدت طوالنی بر اساس  را در زمینه« اداره کشور شیوه»چنین متخصصینی باشند و 

عتبر است، تعیین کنند، در این اذن کسی که اذن او از طرف امام معصوم، م اصول کلی اسالمی و با
 (.311: گفت این قانون الهی است )همان توان صورت می

کند و بر اساس سیستم والیی،  قانون را خدا وضع می که اصل در تئوری سیاسی اسالم عالوه بر این.1
خداوند، رسول خدا، امام معصوم و جانشین خاص و یا عام او امضا  قوانین و مقرراتی که از سوی

 (.319، 3: ج 3111مجری قانون را نیز خداوند باید تعیین کند.)مصباح، شود، اعتبار دارد، می
های اجتماعی  معناست که مردم در فعالیت مشارکت مردمی و جامعه مدنی هم در اسالم بدین

و تخصصی شدن فرآیند تأمین نیازها و عهده دار شدن  عهده دار امور شوند و این مشارکت با پینیده
ارزشهای اخالقی و دینی و رواج فرهنگ سود پرستانه غربی،  ت در این امور، نیز ضعیف شدنحکوم

 (.33-32، 2ج :3111یابد )مصباح، کاهش می
تصمیم بگیرند که برای خودشان حقوقی قرار  در حکومت اسالمی، مردم حق ندارند، خودشان»

همننین به همین دلیل حق  از خودشان نیست. ها دهند؛ چون مالک خودشان نیستند و هستی آن
توانند حق  برای همین نمی« دیگری حقی قرار بدهند ندارند، خودشان تصمیم بگیرند که برای

 (.323، 2ج :3111)مصباح، حکومت را هم به کسی واگذار کنند
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 فرمایند میزان رأی ملت است، نه به این معنا که اگر ملت دیگر اسالم را مثال می( که امام )ره این

امروز مالك عمل  ستند، ما هم اسالم را کنار بگذاریم، بلکه از آنجا که آننه در ادبیات سیاسینخوا
کنند.  رأی مردم استدالل می های مقابل، به قرار گرفته، رأی مردم است، امام )ره( برای اقناع طرف

یل این گویند نه به دل غرب سخن می لذا امروز هم اگر رهبری از حقوق بشر و نقض حقوق بشر در
ها برای اقناع  جدال و استفاده از مقبوالت آن که حقوق بشر غربی را پذیرفته باشند، بلکه از باب

 (node/5030).  هاست آن
برابری مسلمان و  همواره اصل، اسالم است و حقوق بشر غربی و حقوق شهروندی به معنای .1

معنایی که در غرب تعریف  دی بهبهائی، ربطی به اسالم ندارد، چرا که حقوق بشر و حقوق شهرون
خاطر  مخالف است. مردم کشور نیز به شده با روح اسالم و قانون اساسی و حرکت امام)ره(، کامال

تحمل کردند و لذا هرچه با اسالم مخالف باشد را  ها را اسالم، این همه شهید و کشته داده و سختی
یه نظام اسالمی محترم بوده و دارای مسلمان نیستند، در سا پذیرند. هرچند کسانی هم که نمی

  (node/5030). ها قرار داده است آن حقوقی هستند که اسالم برای
داند، هرچند حقوقی را برای یهودی هم در  مسلمان را مساوی نمی اسالم، هرگز یک یهودی و لذا

روند درجه دوم ای نام شه گاه عده .ها در همه حقوق نیست به معنای تساوی آن گیرد، اما این نظر می
  (node/5030). دهند خواهند بگذارند، اما این واقعیت را تغییر نمی هر اسمی می .گذارند بر آن می

انسان بر سرنوشت خویش مطرح است. بی  در اینجا آزادی در تعیین سرنوشت و حاکمیت. 9
ه خویش بتواند راه بهره مند ساخته است تا او با اراد شک خداوند متعال انسان را از این موهب الهی

انسان با تبعیت از عقل خود که یک نیروی درونی است و از خارج به  حق و باطل را برگزیند. به واقع
ها با الزامات وجدانی و عقل  هایش را محدود کرده. محدود شدن آزادی آزادی او تحمیل نشده است،

 :وید فالن غذا را نخور)همانگ دهد که و می مانند دستوری است که پزشک به انسان می عملی، به
181-177.) 

برای حاکمیت بر مردم گمارده شده است،  نماینده خداوند و کسی که از سوی پروردگار عالم»
تواند اقلیت مخالف با نظام و  قوانین را پیاده کند. او می حق دارد حتی با استفاده از زور و قوه قهریه

ها تحمیل کند. بی تردید نزد کسی  کند و قوانین را برآن به رعایت مقررات قانون شکنان را نیز وادار
خدا و دین است، این تئوری مقبول و منطقی و عاری از اشکاالت عقلی است که بر  که معتقد به

 (.393، 2: ج3111)مصباح،« گردد مردم ساالر وارد می های نظام
دهد و با این امر با  اجازه نمی و تجاهر به فسق را اسالم، مبارزه با اسالم و توطئه علیه نظام.»31

در جایی دیگر  و تسامح و  در جای خود رحمت و رأفت و مدارا کند. اسالم نهایت شدت مخالفت می
آزادی و دموکراسی که  داند. در اسالم بتی بنام شدت و غلظت و خشونت و سخت گیری را روا می

 (.19، 4: ج3119)مصباح، « باالتر از دین باشد، وجود ندارد
ترهبون به عدو اهلل و عدوکم و اخرین من  واعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل»

نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله]دشمنان[ آماده سازید، و  دونهم ال تعلمونهم اهلل یعلمهم... هر
ید؛ و ها دشمن خویش را بترسان ورزیده )برای میدان نبرد(، تا به وسیله آن های )همننین( اسب

شناسد. )به کسانی که  ها را می و خدا آن شناسید نمی  ها که شما گروه دیگری غیر از این( )همننین
های خارجی و غیر  در زبان« ارهاب»بنگرند، معادل واژه  کنم با ادبیات عرب آشنا هستند، توصیه می
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 )مصباح،« یسم است.( کنند که فالنی طرفدار ترور ها تیتر می روزنامه عربی چیست؛ اگر من بگویم،
 (.224، 2: ج3111
در دام خناسان زمانه که سعی دارند با  باید بین خشونت منفی و شدت اسالمی فرق گذارد و»

« مقدس اسالمی را از میان بردارند، گرفتار نیامد یکی دانستن این دو، غیرت دینی و خشم و صالبت
 (.11، 1: ج3119)مصباح، 

نشست و حتی با هر کسی نباید نشست و  پای هر سخنی نباید سوره نساء، 341طبق آیه . 33
خصوصا در سطح  – نباید گفت و هر مطلبی را توان و برخاست نمود. هر سخنی را در هر محفلی نمی

(. 33، 4: ج3119)مصباح،« نباید نوشت. – های عمومی ها و مجالت و رسانه در حد روزنامه کالن و
تأمین کننده مصالح الزم االستیفای جامعه باشد، گفتن  گفت: آننه در مورد آزادی بیان و قلم باید»

آننه مضر و مخرب مصالح عمومی جامعه باشد، ممنوع و غیر این دو  و نوشتنش واجب و الزم است و
 (.31 :همان) «مباح وآزاد است

تحقق ببخشد، از طرق مختلف فرهنگی، نظیر  که بتواند اهداف استعماریش را دشمن برای این
ها وارد  سینما، رادیو، تلویزیون، کتاب، ورزش و نظایر آن کالس، مدرسه، دانشگاه، مطبوعات، فیلم،

  (.41 : ج،3111شود )مصباح، می
 ها افکار و نظراتی را ما بخواهیم در زمینه جامعه شناسی، حقوق و سیاست و مانند آن اگر.32

هایی که از طریق ترجمه  مکتب  د کهبپذیریم که با عقاید دینی مان سازگار باشد، ضرورت دار
ها به ما ارائه شده کنار نهیم و نظریات جدیدی در علوم انسانی مطرح  تبلیغ آن کتابهای خارجی و

غیر این  که هم از نظر علمی و هم از نظر مبانی و اصول، با عقاید دینی مان سازگار باشد. در کنیم
ناسازگار با عقاید دینی را کنا  و یا آن نظریات و افکارصورت یا باید دست از عقاید دینی مان برداریم 

« پذیرفت که االن هم روز باشد هم شب! توان که نمی توان هر دو را جمع کرد؛ چنان نهیم و نمی
 (.334)همان، 

 های استعماری گذشته و به خصوص آفت دوران شاهنشاهی این بود که با سیاست  بزرگ ترین
را از صحنه  لوی، کاری کرده بودند که توده مردم مسلمان و افراد متدینساله رژیم په 31، 31دوران 

امور اجتماعی این  سیاست خارج کرده بودند. طوری سیاست گذاری کرده بودند که کارهای سیاسی
ها  از هشتاد درصد آن کشور به دست یک عده به قول خودشان نخبگان افتاده بود که شاید بیش

شد.  ها اداره می که زیر نظر آمریکایی کردند هایی تحصیل می و یا در دانشگاه تحصیل کرده آمریکا بودند
 (.11-13، 3: ج3111شدند )مصباح، داده می این نخبگان به طور غیر مستقیم شستشوی مغزی

تأثیرپذیرى  به طور معمول سبب تر زن از عواطف، انفعاالت و احساسات بیش برخوردارى .31
شود که زن، خیلى  مى دیگرخواهانه از سوى زنان است. این ویژگى باعث تر و ابراز رفتارهاى بیش

تر زن نیز  که عاطفه بیش طور زودتر از مرد بخندد و بگرید و دستخوش سایر انفعاالت شود؛ همان
از نتایج این اختالف، نقص نسبى  شود. یکى سبب مهر و محبّت، رقّت قلب و عطوفت مادرى و... مى

قدرت تفکّر، دوراندیشى و داورى درست را  و است. غلبه احساسات و عواطف؛حزم و دور اندیشى ا
عمر، دچار چنین حالتى است. روحیه انفعالى زن،  کند. زن به طور معمول در همه دوران سلب مى

هاى او اغلب سطحى و غیر  به همین جهت داورى کند؛ قدرت حکومت و نظارت عقل را ضعیف مى
 (.211: 3193واقع گرایانه است )مصباح،
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خود، نتایج بسیار مطلوبى را نیز به همراه دارد. تصدّى کارهاى  این ویژگى روحى زن، در جاى
تر است. زنان در انجام این گونه  تر و مالیمت افزون برخوردارى از احساسات بیش بسیارى نیازمند

مراقبت  زى با کودك ودارى، غذا دادن به کودك، نظافت و شست و شوى او، با ترند. بنه موفّق کارها
او سازگار، بلکه مطلوب  اش و... همه از کارهایى است که با روحیه گویى به نیازهاى عاطفى از او، پاسخ

 (.211: 3193او است؛ در حالى که مردان اغلب چنین نیستند )مصباح، 
مزاحم و  اند ا یا به جهت نبودِ که برخى قائل شده تعقّل مرد ا چنان تر یا به واسطه قدرت بیش

مند هستند و همین عامل  ترى بهره عقل، در مجموع، مردان از تعقّل و تدبیر افزون دشمن بر سر راهِ
مرد را  شود؛ البتّه توجّه داریم که وقتى زن و هایى در حقوق و تکالیف زن و مرد مى تفاوت سبب

مردان را در نظر  کنیم، منظور زن و مرد معیّنى نیست؛ بلکه غالب و طبیعت زنان و مقایسه مى
 (.213: 3193)مصباح، دارد گیریم و این قواعد کلّى، همواره استثناهایى نیز مى

هاى تکوینى هستند که مقتضىِ حقوق و تکالیف متفاوت  اختالف زن و مرد داراى یک سرى
صحیح و عادالنه است که زنان و مردان، گذشته از حقوق و تکالیف  است. به طور کامل معقول،

وجوه اشتراك طبیعى و تکوینى خود دارند، در سایر حقوق و تکالیف متفاوت  که بر اساس مشترکى
 اختالف مردان و زنان در حقوق و تکالیف به طور کامل رعایت شود، هم مصالح زنان، هم باشند. اگر

 مصالح مردان و هم مصالح جامعه تحصیل خواهد شد. از سوى دیگر، در صورت عدم رعایت نیز

 (.291: 3193رود)مصباح، ز مصالح زنان، مردان و جامعه از بین مىبسیارى ا
 
های  های متنی انديشه تنظيم و مقوله بندی داده سازماندهی،) های متنی تحليل داده .2.4

 )سياسی و اجتماعی محمد تقی مصباح يزدی
ضل اهلل های متنی آثار شیخ ف به تحلیل داده برای آگاهی از توضیحات این قسمت به بخش مربوط

 .نوری مراجعه شود
 

 های سياسی و اجتماعی مصباح متنی انديشه های سازماندهی داده -1 -2-4جدول
های تحت  پاراگراف

 ها شماره
 ها های متنی پاراگراف سازماندهی و تنظی  داده

تحت  های پاراگراف
 3شماره 

ون خمینی بر اساس قانون اساسی نبود/ گاهی عمل امام خالف قان والیت امام
نامحدود است/ رأی مردم در برابر ولی فقیه اعتبار ندارد/والیت  بود/والیت،انتصابی و

از قانون است و مشروعیتش از قانون یا مردم نیست/ بدون تأیید  مطلقه فقیه فراتر
 .اساسی، اعتبار ذاتی ندارد ولی فقیه، قانون

تحت  های پاراگراف
 2شماره 

نه جنبه ایجابی/مفهوم جمهوری هیچ چیز جز نفی جنبه سلبی جمهوری  مورد نظر بودن
گوید/حکومت موروثی نباشد، سلطنتی یا جمهوری، تفاوتی  نمی موروثی بودن حکومت

 .اسالمی باشد/ مردم برای حکومت اسالمی، انقالب کردند ندارد/ محتوایش باید

تحت  های پاراگراف
 1شماره 

وغات غرب است/در بین علما به معنای شکل خاصی از حکومت، س آزادی و جمهوری
و آزادی نیست/نایینی و شیخ فضل اهلل هیچ فرقی  اختالف برداشت از اسالم

نیستم، مقید اسالم هستم/آزادی که مخالف  نداشتند/من مقید به چاچوب قانون
نیست/اگر همه دنیا به قانونی رای بدهند و  اسالم نیست نه آزادی که مخالف قانون

 باشد شد، معتبر نمیمنشاء دینی نداشته با
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تحت  های پاراگراف
 4شماره 

های  باید الهی باشد/ قانونگذار فقط خداست/ قانون نباید بر اساس هوس قانون جامعه
 .باشد اکثریت مردم

تحت  های پاراگراف
 3شماره 

قانون، عقل و وحی و سخن معصومین است/ احکام اسالم و حقایق و  های شناخت راه
 .و جای هیپ اختالفی نیست/ کدام اسالم، بی معناست عیقانون خدا ثابت، قط

تحت  های پاراگراف
 3شماره 

کند/ هر چیز که حاجت بوده  کند/ مجتهد هم تفسیر می قانونگذاری نمی غیر خدا
گیرد/ مجلس بازوی  امور مستحدثه فثق فقیه از متخصصان مشورت می بیان شده//در

صحیح نیست/ باید چند مجلس شورای  شیوه انتخاباتی کنونی /مشورتی رهبر است
باشد/ قانونی که بر اساس اصول کلی اسالم و اذن  تخصصی برای مشورت به فقیه

 .است فقیه نائب امام معصوم است، الهی

تحت  های پاراگراف
 1شماره 

باید خدا تعیین کند/ مشارکت مردم یعنی شرکت در فعالیت عای  مجری قانون را
د، حقی برای خود یا دیگری قرار دهند چون مالک خود ندارن اجتماعی /مردم حق
ادبیات سیاسی  امام برای اقناع دیگران در  /خودشان نیست ها از نیستند و هستی آن

 .امروز، گفتند میزان رأی ملت است
تحت  های پاراگراف

 1شماره 
سی و معنای برابری ربطی به اسالم ندارد و با روح اسالم، قانون اسا حقوق شهروندی به

 .کامال مخالف است/ تساوی در همه حقوق بین مسلمان و غیر مسلمان نیست حرکت امام،

تحت  های پاراگراف
 9شماره 

هایش را  تعیین سرنوشت و حاکمیت، انسان با عقل خودش آزادی در آزادی در
دستور پزشک به انسان است/ کسی که از سوی خدا بر مردم  کند/ مثل واگذار می

ها تحمیل کند/ در اسالم بت  قوانین را پیاده کند و بر آن تواند با زور حاکم شده، می
 .آزادی و دموکراسی نیست

تحت  های پاراگراف
 31شماره 

خشونت و غلظت هم دارد/اگر من بگویم ارهاب به چه معناست  اسالم، شدت،
هستم/ شدت اسالمی، غیرت دینی و خشم و صالبت مقدس  گویند من تروریسم می

 .است اسالمی

تحت  های پاراگراف
 33شماره 

آزادی در بیان و شنیدن هر سخن، منع شده/گفتن و نوشتن آننه  طبق آیه قرآن
جامعه است، ممنوع است/ذشمن از طریق دانشگاه و مطبوعات  مخرب مصالح عمومی

 .شود هم وارد می

تحت  های پاراگراف
 32شماره 

یات جدید در علوم انسانی که با عقاید غربی را کنار بگذاریم و نظر باید دانش مکاتب
های  است، مطرح کنیم/ نخبگان سیاسی در رژیم گذشته از دانشگاه دینی ما سازگار

 آمریکایی بودند

تحت  های پاراگراف
 3 1شماره

و مرد موجب نقص حزم و دوراندیشی، سلب قدرت تفکر و داوری  اختالف روانی زن
رت تفکیک شغلی بر اساس اختالفات زن و زن است/ ضرو سطحی و غیر واقع گرایانه

 حقوق و تکالیف مرد/ قائل به تفاوت زن و مرد در
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 انديشه سياسی و اجتماعی محمد تقی مصباح يزدی مقوالت -2 -2-4جدول 
 های متنی مقوالت برآمده از داده های تنظی  شده داده

 دموالیت مطلقه انتصابی فقیه فراتر از قانون و رای مر 3شماره 
و بخشی از  2شماره 

 9و1
تحقق محتوای اسالمی ولو در قالب سلطنت/ جمهوری به معنی نفی موروثی بودن 

 نه دموکراسی  است حکومت
مخالف جمهوری و آزادی در چارچوب قانون/ عدم پذیرش چارچوب قانون/مخالف  4و بخشی از  1شماره 

  با رای اکثریت قانونگذاری
 ری مخصوص خدا/ قانون خدا و فهم آن ثابت/ منبع معرفت، عقل سنتی،حق قانونگذا 3و  4شماره 

 وحی و حدیث
 مجلس مشورتی برای فقیه نه مجلس قانونگذاری 3شماره 
 تعیین رئیس جمهور توسط فقیه نه با رای ملت/ نفی مشارکت سیاسی مردم/ مجاز 1شماره 

 نبودن مردم به واگذاری حق حکومت به کسی به دلیل عبودیت
 مخالف حقوق شهروندی و برابری  / 1ماره ش

 حکومت اسالمی  معتقد به خشونت و شدت اسالمی و حذف فیزیکی مخالفان 9شماره 
 دموکراسی/مدافع اعمال حاکمیت الهی به زور  مخالف آزادی دز تعیین سرنوشت و 31شماره 
 اندیشه و عقیده و آزادی  مخالف آزادی بیان و قلم 33شماره 
 نفی دانش برآمده از مکاتب غربی/ لزوم اسالمی کردن علوم انسانی 32شماره 
 مخالف حقوق برابر برای زنان/ موافق تبعیض شغلی برای زنان به دلیل عدم قدرت تفکر 31شماره 

 

 مرحله سوم ولكات .5
 مطالعه و حمايت تماتيک يا موضوعی های مورد مقوالت مشترک انديشه .1.5

 

 اصلی و نهايی های مشترک و تممقوالت  -1 -1-5جدول
 تم نهایی تم)مؤلفه(اصلی (های فرعی بنیادگرایی دینی مؤلفه( های مشترك مقوله

   حکومت مشروعیت الهی
 محتوای حکومت حکومت اسالمی فقیه والیت انتصابی

   اسالم حتی در قالب سلطنت تحقق محتوای
   چهارچوب قانون اساسی ذیل قانون الهی مقید نبودن به

   (اسالمی)ترکیب سلطان عادل و فقیه پذیرش سلطنت
 شکل حکومت استبداد صالح طلبانه نسبت به حکومت سلطنتی مشی اصالح

   (دموکراسی و مشارکت سیاسی)آزادی در تعیین سرنوشت مخالف جمهوری،
   مخصوص خدا با قوانین ثابت حق قانونگذاری

 نوع مجلس مجلس مشورتی ورتیقانونگذاری و موافق مجلس مش مخالف مجلس
   قانونگذاری بر اساس رای اکثریت مخالف

 حوزه علوم  اسالمی کردن معرفت شناسی نه عقل مدرن عقل سنتی منبع
  علوم ضرورت اسالمی کردن دانش نفی دانش مدرن و

  عدم اعتقاد به و بیان و عقیده مخالف آزادی قلم
 حقوق مدنی اندیشه آزادی بیان و مساوات مخالف برابری و

  برابری حقوق برابر برای زنان مخالف آزادی و
  زنان حقوق و آزادی اساس جنسیت و تفکیک جنسیتی در محیط اجتماعی تبعیض شغلی بر

 حدود حاکمیت حکومت به زور و شدت اسالمی، انتقام و حذف فیزیکی معتقد به خشونت
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متن تفسير الگوی نهايی برآمده از. 2.5

 
 الگوی بومی تماتيک بنياد گرايی دينی در ايران .1.2.5 شكل

 
ایران، مشروعیت حکومت تنها از جانب خداست و حاکم اسالمی  در نگاه بنیادگرایان دینی در

آورد و در اصل  یابد. در این نگاه، خواست مردم، مشروعیت نمی حکومت می فقط از سوی شارع، اجازه
به معنای قانونی  که Legitimation ر این وجه از مفهومکه این نوع مشروعیت، ب توان گفت می

مشروع به معنای شرعی  بودن، معقول بودن، منطقی بودن و موجه بودن است، تطبیق ندارد و فقط
باشد؛ بدین  است و انتخابی نمی بودن حکومت مد نظر است. در این رویکرد، ولی فقیه نیز انتصابی

زمان بر مردم منصوب شده است و به نیابت  یبت از سوی اماممعنی که معتقدند ولی فقیه در عصر غ
والیت مانند امامت ائمه، وجود دارد و مراجعه و رغبت مردم  از امام معصوم بر مردم والیت دارد و این

  .کند تنها حکومت فقیه را محقق می
نه اهمیت دارد ایران، در حکومتی که داعیه اسالمی بودن دارد، آن از دیدگاه بنیادگرایی دینی در

است. محتوای حکومت باید اسالمی و بر اساس احکام و موازین شرعی  محتوای اسالمی حکومت
تواند در قالب سلطنتی نیز تحقق یابد. در اندیشه بنیادگرایان دینی،  حتی می باشد، محتوای اسالمی

 الهی مشخصبودن به هیچ قانونی جز قانون الهی مطرح نیست و جایی که چارچوب قانون  مقید
اجبار  است، قید چارچوب قانون اساسی، بی معناست و فقط چارچوب قانون الهی، مقید کننده،

 .آفرین و موظف کننده هست و الغیر

 ، دم برابریع، اسالمی شدن علوم

 ،عدم آزادی بیان و اندیشه

 عدم آزادی و حقوق برابر زنان

 

استبداد صالح و 

 مجلس مشورتی

 

 

 حکومت دینی 

 

 

ها  اجرای کامل شریعت در تمام حوزه

 توسط حکومت حتی با زور
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است بدون هیچ  آید، حکومت اسالمی  بر می آننه از این گونه نگاه به مقوالت مرتبط با حکومت 
یی دینی در ایران راجع به محتوای حکومت، نظر بنیادگرا قید و شرط و پسوند و پیشوندی. بنابراین

شود؛ لذا تم اصلی در این زمینه، حکومت اسالمی و تم  این حوزه می دارد و وارد نظریه پردازی در
از این مقوالت که نشان دهده حوزه ورود اندیشه بدان است، محتوای حکومت  نهایی به دست آمده

  .است
 پذیرد و مخالفتی با می  سلطان عادل و فقیه ورت ترکیباین رویکرد، سلطنت اسالمی را به ص 

نبود،  سلطان ظالمی اساس سلطنت ندارد، بدین معنی اگر شاهی که مردم در انتخابش نقشی ندارد،
اساس با شکل  باشد؛ بنابراین بنیادگرایی دینی از مورد پذیرش فقیه است و سلطنتش مشروع می

طلبانه دارد یعنی اگر  به حکومت سلطنتی، مشی اصالحاستبدادی حکومت مشکلی نداشته و نسبت 
ها  را مطابق خواست آن های غیر اسالمی خود شیوه ها را پذیرفت و های اسالمی آن سلطنتی برنامه

کند و اعتراضی به ساختار استبدادی و غیر دموکراتیک  بنیادگرایان، کفایت می برای اصالح کرد،
در برابر سلطنت غیر اسالمی، مشی مبارزاتی در پیش  ندارند؛ ولی در غیر این صورت حکومت

بنیادگرایی دینی با قالب حکومتی جمهوری و شکل دموکراتیک حکومت که بنیان آن را  .گیرند می
آن را منطبق با   مشارکت سیاسی و آزادی افراد در تعیین سرنوشت، نهاده شده است، از اساس بر

متناسب با نوعی حکومت با عنوان دیکتاتوری صلحا یا  روی هم دانند. این مقوالت بر اسالم نمی
دانند، بدین معنا که حکومت  برای دوره غیبت امام معصوم نیز مناسب می تئوکراسی است که آن را

کند و حکومت  مختص دوره امام معصوم ندانسته و آن برای ولی فقیه نیز تجویز می تئوکراسی را
دانند نه در قالب دموکراسی؛ چراکه مشروعیت حکومت  را در قالب تئوکراسی، محقق می اسالمی

ایران  توان گفت بنیادگرایی دینی در مردمی باشد؛ بنابراین می -تواند الهی الهی است و نمی فقط
 .پردازد برای شکل و قالب حکومت نیز به ارائه نظر می

ها ثابتند  ها و مکان مانقوانین الهی در تمام ز های اندیشه بنیادگرایی دینی این است که از بنیان 
متغیر باشد، بر این اساس است که قانونگذاری صرفا مخصوص  تواند متفاوت و و فهم از دین نمی

قانونگذاری در حکومت اسالمی  تواند قانونگذاری کند؛ لذا مجلس نمی  او خداست و هیچ مرجعی جز
ردی که نیاز به تشخیص دارد در موا هیچ اساسی ندارد و تنها کسی که مشروعیت از سوی خدا

متخصصین امر، مشورت نموده، تصمیم نهایی را  تواند با مصلحت آن هم در امری تخصصی دارد، می
و وکالی مردم و با قاعده رای اکثریت جایز نیست؛ چرا که  اتخاذ کند. این مشورت حتی با نمایندگان

مجلس مشورتی از این گونه  در تشیع وجود ندارد. بر این اساس تم معتقدند قاعده رای اکثریت
تصریح کرد که این شاخه از اسالم گرایی سیاسی به حوزه چگونگی  توان آید و می مقوالت، برمی

های  شود و تم نهایی نوع مجلس، برآمده از مقوالت داده قانونگذاری نیز وارد می مجلس و کیفیت
  .آثارشان است متنی

 عقل است؛ اما این عقل، منفعت سنج نیست و باابراز معرفت شناسی،  در این دیدگاه یکی از
قوه   عقل سنتی نامید که در منابع دینی با نام توان این عقل را عقالنیت مدرن، متفاوت است می

کند و معیار  ها را کنترل می قوه غضبیه و شهوانیه که آن ای است در برابر عاقله از آن یاد شده و قوه
است. عقل مصلحت سنج دنیوی که بر اساس مقتضیات زمان اخروی  تشخیص سود و زیان معنوی و
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دیدگاه نوگرایان دینی، ابزار شناخت است؛ اما در نگاه بنیادگرایان، عقل  سنجد، در و مکان می
اخروی، ابزار شناخت است، از این روست که کلیه علومی را که در خدمت سعادت  مصلحت سنج

المی کردن سایر علومند تا این وجه از سعادت بخشی اس مفید دانسته و معتقد به دانند اخروی می
نپذیرفتن  فراهم شود و در خدمت تأمین مصلحت معنوی بشر قرار گیرند. بنیادگرایی به دنبال ها آن

دانستن برخی علوم به ویژه علوم انسانی و اجتماعی، یکی از  در مواردی منحط  و غیر ضروری یا
اسالمی را ورود به حوزه علوم و اسالمی نمودن آن  وظایف حکوت ترین و ضروری ترین اساسی

 .ها، تم اسالمی کردن علوم رخ نموده است نهایی اندیشه آن داند و در الگوی می
سیاسی خود از اساس، معتقد است که انسان، موجودی عبد و  بنیادگرایی دینی در ایران، در فقه

د. از آنجا که در حکومت اسالمی، قانون، تسلیم با آزادی، منافات دار تسلیم است و این عبودیت و
 حکم حاکم، حکم منصوب امام معصوم است، آزادی در بیان و نقد و ارزیابی و نظارت بر قانون الهی و

تشخیص خویش،  ای را مطابق خواست و حاکم، محلی از اعراب ندارد و افراد اجازه ندارند، هر عقیده
و فلسفه وجودی  دهد است که شارع آن را تشخیص میبرگزینند؛ چراکه اصل، سعادت اخروی افراد 

  .حکومت اسالمی، فراهم نمودن همین سعادتمندی است
داند و مساوات و برابری تمام  بندی در حقوق شهروندی می این رویکرد، عقیده را معیار درجه

وات و پذیرد؛ چرا که معتقد است در قانون الهی این مسا را نمی افراد جامعه در حکومت اسالمی
تواند برای همه یکسان باشد، حتی جنسیت در اینجا معیار  حقوق اجتماعی نمی برابری وجود ندارد و

 اجتماعی است؛ بنابراین زنان نیز باید متناسب فطرت زنانه خود نه فطرت انسانی خود، تفاوت حقوق
خود،  نسیتیهای تفکیک جنسیتی بپردازند و بر اساس خلقت ج به کار و امور اجتماعی در محیط

مردانند، یعنی  های مختص این جنس که ذاتا متفاوت از ها فعالیت شایسته ترین فعالیت برای آن
رویکرد در حوزه حقوق  های اجتماعی چون پرستاری است؛ بنابراین این مادری و همسری و نقش

 .مدنی نیز صاحب رای و نظر است
های به  های متنی، هم در شیوه بر دادهاین پژوهش مبتنی  بنیادگرایی دینی طبق آخرین نتایج

حکومت اسالمی یا ملزم کردن حکومت غیر اسالمی به رعایت  دست آوردن قدرت برای برپایی
های خشن،  اجرای شریعت برای سعادتمندی افراد جامعه، روش های قوانین اسالمی و هم در شیوه

شمرند و چناننه قبال  د، جایز میدانن فاسد حکومتی را که نامشروع می های قهری و حتی حذف مهره
 آنجایی که فلسفه ذاتی حکومت اسالمی، سعادتمندی افراد بشر است؛ بنابراین برای این اشاره شد، از

خشن بهره  های اجرایی سعادتمندی و جلوگیری از شقاوت افراد باید در صورت لزوم از زور و شیوه
است نه ارشادی،  ه معتقد به دولت مولویگیرد؛ بنابراین حدود قدرت و حاکمیت در این نگاه ک

آوردن این قدرت و اجرای شریعت در لوای این حاکمیت،   دست به بروز شدت اسالمی در  وسیع و
     .نماید ضروری می

الگوی نهایی چنین نتیجه گیری کرد که در یک الگوی بومی  توان مطابق بنابراین در انتها می
ی اصلی بدین قرارند: بنیادگرایی معتقد به حکومت اسالمی با ها تم بنیادگرایی دینی در ایران،

استبداد صالح و مجلس مشورتی است که تمام تالش حاکمیت در  های ساختاری ترکیب شاخصه
شریعت در قالب احکام اسالمی است و در این مسیر در صورت لزوم از  راستای اجرای حداکثری
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ر سعادتمند نمودن فرد و جامعه که از وظایف ذاتی ورزد و د خشونت هم دریغ نمی توسل به زور و
تمام  داند که داند. برای این سعادتمندی، ضروری می اراده و انتخاب افراد را دخیل نمی داند، خود می

و مطابق قانون الهی   دهد، اسالمی گونه که تشخیص می ها به ویژه حوزه علوم و حوزه مدنی آن حوزه
و واحد است و از قانون الهی که الیتغیر است یک پیام، دریافت  تگردد؛ چراکه فهم از دین ثاب

و بیان کردن هر آننه  گونه عقیده اسالمی شود و از هر  انسانی لزوماَ باید شود. در این تفکر، علوم می
همه افراد شهروند در این شکل از حکومت  .دهد، ممانعت به آید حکومت، غیر اسالمی تشخیص می

های شغلی برابر برخوردار  با مردان از حقوق و موقعیت ان، برابر نیستند و حتی زناناز نظر بنیادگرای
 .باشند نمی

 منابع
 .تهران: نشر نی مشروطه و مشروعه، مبانی نظری حکومت ،(3114آبادانیان، حسین )

 ،ای پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه مبانی ،(3192استروس، انسلم و کربین، جولیت )
 .تهران: نشر نی ابراهیم افشار، چاپ سوم،

تهران:  اجتماعی ایران، -آن در تحوالت سیاسی جمعیت فدائیان اسالم و نقش ،(1381)امینی، داود 
 .مرکز اسناد انقالب اسالمی

 .24، شمارهکیان سید حسین سراج زاده، ،)3111برگر، پیتر ) 
فصلنامه  بدنی در بین دختران و زنان تهرانی، (، تحلیل تماتیک رفتارهای3193سرشت، سلیمان ) پاك

 .3193، 21سال هشتم، شماره مطالعات فرهنگی و ارتباطات،
، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی 3نوری، ج (، رسایل، مکتوبات شیخ شهید فضل اهلل3132ترکمان، محمد )

 .رسا

، پایان نامه «3121شهریور از  ای انقالب اسالمی مطالعه تبار اندیشه»(، 3191هاشمی، مرضیه ) حاجی
 .کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

تهران: انتشارات  نقش ایرانیان مقی  عراق، تشیع و مشروطیت در ایران و (،3134حائری، عبدالهادی )
 .امیر کبیر، چاپ دوم

تهران:  کیفی و ترکیبی،نویسی در مطالعات  پروپوزال (،3191حکیم زاده، فرزاد و عبدالملکیف جمال )
 .انتشارات جامعه شناسان

معنایی تغییرات خانواده: ارائه یک نظریه  (، بازسازی3111رضایی، مهدی و پرتوی، لطیف و صادقی، رسول )
 .3111، سال پنجم، پاییز 39، شماره «پژوهی خانواده»فصلنامه علمی پژوهشی  ای، زمینه

تهران:  ،(رساله و الیحه درباره مشروطیت 28شروطیت )رسائل م ،(3114غالمحسین ) زرگری نژاد، 
 .انتشارات امیرکبیر

ای کیفی بر روی فصلنامه تحقیقات  فرهنگ مردم پسند: مطالعه (، برساخت سوژه3192صمیم، رضا ) 
 .92یک، بهار فرهنگی، دوره ششم، شماره

احمد  ای، امعه شبکهو ظهور ج اقتصاد، جامعه و فرهنگ، عصر اطالعات ،(3111کاستلز، مانوئل )
 .نو ، تهران: طرح1علیقلیان و افشین خاکباز، جلد 

 .، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ چهاردهم3ج مشروطه ایران، تاریخ ،(3131کسروی، احمد ) 

  .28/22/82، نشریه شرق نیلی، هادی (، اصول گرایی دینی: احیای اسالمی،3112گیدنز، آنتونی ) 
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، پایان نامه کارشناسی ارشد «قاجار تا مشروطه موانع فرهنگی در توسعه سیاسی دوره»(، 3111فالح، فیروزه )
 .شهید بهشتی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه

شیعی و چرایی هژمونیک شدن آن در  تحلیل گفتمان تکوین بنیادگرایی ،(3111قجری، حسینعلی )
 .دانشگاه تربیت مدرسانسانی  پایان نامه دکتری دانشکده علوم ایران،

 .تهران: چاپ و نشر عروج ایران، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ،(3114قفلی، محمد وحید )
 .تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی رهبری با نام نواب، ،(3114قیصری، مهدی ) 
 .تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ دوم ،2روش کیفی، ضد روش ،(3192محمدپور، احمد ) 
دوم، سال  دوره مجله انسان شناسی، ها، ها و مدل های کیفی: رویه تحلیل داده ،(3111محمد پور،احمد ) 

 .3111یکم، شماره دهم، بهار و تابستان 
 (، آسیب شناسی یک جنبش: تأملی در اندیشه و عمل جمعیت فدائیان اسالم،3111علیرضا ) مالیی توانی، 

اول،  هشی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی، سالپژو -فصلنامه علمی متین، پژوهشنامه
 .3111، بهار و تابستان 2و3شماره

تهران: سازمان تبلیغات اسالمی  فقیه، حکومت اسالمی و والیت ،(3119مصباح یزدی، محمد تقی )
 .شرکت چاپ و نشر بین الملل

انتشارات مؤسسه آموزشی و  قم: والیت فقیه، نگاهی گذرا به نظریه (،3191مصباح یزدی، محمد تقی )
 .پژوهشی امام خمینی

 پژوهشنامه متین، ،(اسالمی)مصاحبه (، تأملی در اندیشه سیاسی انقالب3111مصباح یزدی، محمد تقی )

، پاییز و 4و  1خمینی و انقالب اسالمی، سال اول، شماره  پژوهشی پژوهشکده امام -فصلنامه علمی 
 .3111تابستان 

جلد اول، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و  نظریه سیاسی اسالم، ،(3111ی )مصباح یزدی، محمد تق
 .پژوهشی امام خمینی

دوم، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و  جلد نظریه سیاسی اسالم، ، (3111مصباح یزدی، محمد تقی )
 .پژوهشی امام خمینی

  جلد اول و دوم، ،والیت فقیه، خبرگان ها، ها و پاسخ پرسش ،(3119مصباح یزدی، محمد تقی )

 .قم:انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
جلد چهارم، قم: انتشارات  والیت فقیه، خبرگان، ها، ها و پاسخ پرسش ،(3119) مصباح یزدی، محمد تقی

 .خمینی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
جلد سوم، قم: انتشارات  ،والیت فقیه، خبرگان ها، ها و پاسخ پرسش ،(3119مصباح یزدی، محمد تقی )

 .خمینی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
جلد دوم، قم:انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی  ها، ها و چالش کاوش ،(3111مصباح یزدی، محمد تقی )

 .امام خمینی
جلد اول، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و  ها، ها و چالش کاوش ،(3111مصباح یزدی، محمد تقی )

 .م خمینیپژوهشی اما
جلد پنجم، قم:  زن در قرآن، حقوق ،(3-3ها )ج ها و پاسخ (، پرسش3193مصباح یزدی، محمد تقی )

 .انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 اندیشه سیاسی شیعه در دوران مشروطه، (، اجتهاد و مشروطیت، تأملی در3112میرموسوی، سید علی )

 .نجم، بهارپ ، سال دوم، شمارهفرهنگ اندیشه
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 .نشر نذیر ،(حقیقت جامعه و حکومت اسالمی )راهنمای ،(3131نواب صفوی، سید مجتی )
علم و  های سیاستی، رویکرد تطوری در حوزه (، استخراج داللت3193میثم و قاضی نوری، سپهر ) نریمانی،

 .3193ن ، زمستا2پنجم، شماره  سال فصلنامه سیاست عل  و فناوری، فناوری: تحلیلی تماتیکی،
 سیاسی: از لیبرالیس  تا اصول گرایی دینی، های درآمدی بر ایدئولوژی ،(3119هی وود، اندرو )

چاپ و انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور  محمد رفیع مهرآبادی، تهران: مرگز
 .خارجه

Shepard, E.William (1987), Islam and Ideology: Toward a Typology, 
International Journal of middle  

East studies. Vol.19                                                              
 منابع الكترونيک

   /http://fa.wikipedia.org/wiki                                                        سید مجتبی نواب صفوی

http://mesbahyazdi.ir/node/5030  
                  http://www.khabaronline.ir/detail/334884 (3192) موثقی، سید احمد
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 و سازیابژه از مردان نگرانی پديدارشناسانه مطالعه
 زنان سازیابژه -خود

 
 اعطاف وحيد ،شهابی محمود

 (23/32/31، تاريخ پذيرش 32/33/32)تاريخ دريافت 

 
در این مقاله با اتکا به رویکردی پدیدارشناسانه، استقرایی و اکتشافی، به دنبال  :چكيده

ها و لحظاتی از زندگی و همننین کشف موقعیت« وسینامغیرت»کشف فهم مردان از 
منظور از کنند. بدینایم که مردان در آن غیرتمندانه احساس و رفتار میروزمره بوده

های پژوهش نیز ایم. دادهنظریه مبنایی به عنوان روش پژوهش کیفی بهره گرفته
د مطالعه شامل اند. جمعیت مورآوری شدهوسیله مصاحبه و مشاهده مستقیم جمع به

اند که طبق زن بوده 3مرد و  23ها شامل ساله تهرانی است و نمونه 41تا  21مردان 
ناموسی نگرانی اند. طبق نتایج این پژوهش، غیرتگیری نظری انتخاب شدهروش نمونه

های متناظر سازی نوامیس خود و کنشابژه_سازی و خودو تشویش مردان ایرانی از ابژه
اش و تعامل با او به  سازی تقلیل کلیت وجودی زن به جنسیتمنظور از ابژهبا آن است. 

های بدنی، عنوان یک شی جنسی از سوی اجتماع مردانه و از طریق نگاه، کالم، تماس
سازی نیز به نقش ابژه_های اجتماعی و روابط جنسی است. خودروابط عاطفی، معاشرت

ها مردان تجربیاتی اشاره دارد. بر اساس یافتهارادی یا غیرارادی اما فعال زن در چنین 
سازی تجربه ابژه_سازی و خوددرجات متغیری از نگرانی را در برابر سطوح مختلف ابژه

کنند. ترکیب ادراك مرد از فضای تعامل، وضعیت سایر مردان و وضعیت زن، نقش می
های متناظر با کنشای در برانگیختن عواطف غیرتمندانه یا غیرغیرتمندانه و وابرجسته

ای درونی باشد، که عاطفه تر موارد غیرت بیش از آنها دارد. از این رو در بیش آن
 رسد.مند به نظر میای فرهنگی و موقعیتعاطفه

 مندی.موقعیت سازی،ابژه -خود سازی،ابژه غیرت، کليدی: مفاهيم

  

 

  نویسنده مسئول(  عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی(
mshahabi88@gmail.com 

 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی                vahid_aataf@yahoo.com 
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 مسئله بيان و مقدمه .1
آمده و بخشی از های فرهنگی به حساب می ی از ارزشدر ایران همواره جزی« غیرت ناموسی»

ای از اوصاف مطلوب و مثبت فردی و داده است. هالهمردانگی هژمونیک جامعة ایرانی را تشکیل می
اجتماعی، غیرتِ ناموسیِ مردِ ایرانی را احاطه کرده و مردان، با غیرتمندی خود، آن اوصاف و 

هایی مثل مردانگی، شرف، عزت، آبرو و اند. همبستهکردهها را در خود اثبات می های آنهمبسته
 پرستی.ناموس

فرهنگی قدرتمند، در جهت  -اجتماعی ]داغ[نیز به عنوان یک استیگمای « غیرتبی»صفت 
های غیرتمندانه را برای فرار از کرده است و مرد ایرانی بسیاری از کنشتقویت چنین برداشتی عمل
است. آن هنگام که موضوع برانگیزاننده غیرت، برای همگان فاش داده ز این استیگمای سنگین، برو

شد. گردید، سنگینی و داغ آن بیشتر گشته و مرد به انجام کنش غیرتمندانه بیشتر تحریک میمی
برد که این استیگما چنان آبرو، عزت و شرف مرد و در برخی موارد همه خاندان او را زیر سئوال می

ندن از این داغ ننگ و بازیابی و احیای آبرو و عزت از دست رفته، حاضر است هر وی برای دور ما
انجام این قبیل کارها نه تنها داغ ننگ خورده بر  3کاری انجام دهد، حتی قتل دختر یا همسر.

کند که مهر تأییدی است بر پای سند عزت و آبروی او. این کار، پیشانی او و خاندانش را پاك می
ناپذیر است، حتی اگر در حین انجام این کار به پهنای صورت اشک بریزد و و اجتناب الزم، واجب

 (.14: 3119پس از آن همواره تا آخر عمر پشیمان باشد )منشداوی، 
رسد در جامعة امروز ایرانی، برخی نمودهای سنتی غیرتمندی، کمرنگ حال، به نظر میبااین

ها پایبند نیستند. در ظاهر برای مرد امروزی، دیگر جلوهشده و برخی مردان دیگر به آن نمودها و 
ها و کند. او در میهمانیناراحتی و حسادت ایجاد نمی« نامحرم»اش با «ناموس»صحبت کردن 

شود و پایکوبی همسرش همراه با مردان غریبه را بدون هیچ حساسیتی جشنهای مختلط حاضر می
در شیوه پوشش اجتماعی یا حجاب همسر خود متجلی پذیرد. دیگر نه تنها غیرتمندی خود را می

شود. دهند، درگیر میکند، بلکه با مأمورین گشت ارشاد که به همسرش برای حجاب تذکر مینمی
ها به  زند که همراه با آندیگر نه تنها خواهرش را به خاطر دوستی با یک پسر در کوچه کتک نمی

 مزاحمتی ایجاد نکند. شانکند حضورش برایرود و سعی میگردش می
-توان این تغییرات را به حساب کمرنگ شدن غیرت در جامعه ایرانی و روند بیدر نگاه اول می

شوند. اما این همة مسئله نیست. تر میغیرتغیرتی مردان گذاشت. گویا مردان با گذشت زمان بی
کند. گاه گ عمل میدهند که بسیاری از نمودهای غیرت همننان به صورت پررنشواهد نشان می

گردد. کمتر مردی را مرد ایرانی که به نظر سنت غیرتمندی را کنار گذاشته به یکباره غیرتمند می
 است و یا در مقابل چنین خطابی « غیرتبی»زبان بیاورد که  توان یافت که خود بهمی
است و عامل  تفاوت باقی بماند. همننان فحش ناموسی اهرمی برای تحریک غیرت مرد ایرانیبی

ها و مشاجرات اجتماعی. کماکان نه فقط در میان قبایل ایرانی عرب جنوب یا در برخی درگیری
شهر که شهرهای کوچک با فرهنگ سنتی و مذهبی، که در همین تهران مدرن، و نه فقط در پایین

 

های خبری و صفحه حوادث روزنامه ها نمونه های زيادی  چنين اتفاقاتی كراراً رخ داده است. با جستجوی در سايت .1

 از اين قبيل می توان يافت. 
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وز مهم شود. هنوز هم خیانت و تجادر باالشهر، غیرت ناموسی در شدیدترین شکل آن مشاهده می
ها مثل سابق شود. مرد ایرانی اگر چه در بسیاری موقعیتاست و به شدیدترین شکل پاسخ داده می

آورد و ولی دم برنمی« خوردخون خونش را می»تفاوت نیست. گاه شود، اما آرام و بیغیرتی نمی
ر شرایط و فهمد. او دای دیگر میغیرتمند است، ولی نه همنون گذشته. گویی غیرت را به گونه

رسد او  کند. به نظر میهای مختلف متجلی میهای گوناگون، غیرت و غیرتمندی را به شکل موقعیت
ورزی دارد. اگر در موقعیتی خاص مثل مراسم عروسی بسته به شرایط معیارهای متفاوتی برای غیرت

گامی که در دهد، ممکن است هنهای غیرتمندانه کمتری از خود بروز میها حساسیتیا مهمانی
اش تغییر کند. گویی ورزیگیرد، میزان غیرتقرار می -مثالً حوزة عمومی –زمان یا مکان دیگر 

 شود.میطور جدی فعال  های دیگر بهها یا مکانهایی تعطیل و در زمانها و مکانغیرت او در زمان
همنون گذشته  الذکر گویای آن است که در جامعة امروز، فرهنگِ غیرت دیگر مشاهدات فوق

دست نیست. همه مردم نگاه و رویکرد یکسانی نسبت به غیرت و غیرتمندی ندارند. برخی مردان  یک
دانند و برخی و زنان همنون گذشته غیرت را ارزش و نشانه بارز مردانگی و حتی نشانه عشق می

ت ایرانی دچار یک ای از فرهنگ پدرساالرانه و مالکیت خواهانة جاهلیت. این یعنی غیردیگر نشانه
شکاف فرهنگی شده است. فرهنگ همگون غیرت، جای خود را به یک فرهنگ ناهمگون و 

ها و های جدید فرهنگی ظهور کرده که در تضاد با ارزشپارادوکسیکال داده است. برخی ارزش
 های مردانگیهای مردانگی جدید و ارزشهایی بین ارزشهای سنتی قرار دارند. شکافباورداشت

-سنتی و همننین الگوهای مردانگی مسلط )هژمونیک( و الگوهای مردانگی غیرمسلط مشاهده می

کنند، در کنار هم های مختلف زندگی که الگوهای متفاوتی را در بعد غیرت بازنمایی میشود. سبک
 کنند و با هم تعارض و تضاد فرهنگی دارند. زندگی می

توان ادعا کرد غیرت ناموسی در جامعه ایرانی، از ه میمشاهدات یاد شده حاکی از این است که ن
های کند و این غیرت نه مانند گذشته بازتاب ویژگیبین رفته است و نه همنون گذشته عمل می

طور کلی به ضد ارزش تبدیل شده است. امروز شاید بتوان از تغییر معنا مثبت مردانگی است و نه به
های کنش غیرتمندانه در رسد معانی، تفاسیر و داللتمی های غیرت صحبت کرد. به نظرو علت

ای است که معیارهای پیشین و توجیهات گذشته جامعة امروز ما و در میان مردان و زنان به گونه
 دیگر به تنهایی قادر به توضیح آن نیست.

 
 پژوهش سواالت و اهداف .2

نی و ارائه تعریفی تحلیلی از آن یکی از ذهنیتِ فرهنگِ ایرافهمِ مجدد عاطفة غیرتِ موجود در میان
های این مقاله است. هدف دیگر این پژوهش شناسایی و تشریح منطق حاکم بر بروز یا عدم هدف

های غیرتمندانه است. نقش منطق استگیما و فشار هنجاری که فرهنگ و جامعه به فرد بروز کنش
های و قابل توجه است. همننین موقعیتکند و همننین جایگاه قدرت در این زمینه مهم اعمال می

های ها و شدت این فشار هنجاری و در نتیجه کنشدهی به صورتمکانی و زمانی نیز در شکل
شود. شناخت نحوه تاثیرگذاری متناظر با آن تأثیرگذار است و گاهی منجر به رفتارهای متناقض می

و توضیح منطق آن با اهمیت به نظر یا فضای تعامل در متجلی شدن یا نشدن عاطفة غیرت  مکان
کند رسد. از سوی دیگر منظومة اعتقادی و ارزشی فرد نیز در این زمینه نقش مهمی را بازی میمی



  زنان سازیابژه _خود و سازیابژه از مردان نگرانی پدیدارشناسانه مطالعه

029 
 

 ایم:و باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس در پژوهش حاضر سئواالت زیر را مورد توجه قرار داده

ف انسانی در ذهن مردان و زنان ایرانی چگونه ای از عواطغیرت ناموسی به عنوان زیر مجموعه .3
 شود؟معنی و تفسیر می

 کند؟های غیرتمندانه چیست و چگونه عمل میمنطق حاکم بر بروز یا عدم بروز کنش .2

 ها تاثیرگذارند؟ورزیچه پارامترهایی در شدت و شکل این کنش .1

 ستند؟های غیرتمندانه چگونه موثر هفضا و زمان در بروز یا عدم بروز کنش .4

 های مذهبی فرد در این زمینه چگونه و تا چه حد موثر است؟مذهب و باورداشت .3
 

 مفهومی چارچوب و ادبيات مرور .3

 اسالمی رويكرد .1.3
 دگرگونی به و شودمی گرفته نظر در مترادف حمیت با خود، کلی معنای در غیرت اسالمی رویکرد در

 از گیریانتقام یا و وطن و مال ناموس، دین، مثل خود مقدسات از پاسداری برای عادی حالت از انسان

 این در (.332 :3113)نراقی، (،211 :4،ج3112)طباطبایی، دارد داللت مقدسات این به متجاوزان

 ناموسش از مرد محافظت و پاسداری معنای به غیرت، انواع از یکی عنوان به «ناموسیغیرت» رویکرد

 داده قرار مرد ذات در را آن خلقت که شودمی دانسته مردان نحصاریا فطریات از یکی تجاوز، مقابل در

 :4،ج3112)طباطبایی، نیست بهرهبی آن از کلی طور به مردی هیچ و (34 :3113 )مطهری، است
211.) 

 آن از تمجید و تایید در و 3دانندمی خداوندی صفتی را غیرت اسالم، روایی و اخالقی کالمی، منابع

 و شجاعت نتیجه را غیرت نراقی مالاحمد مثال عنوان به کنند.می نقل بسیاری احادیث و روایات آیات،
 نام الیق باشد آن فاقد که را مردی هر و داندمی «صفات فضایل» و «ملکات شرایف» از و نفسقوت

  نقل پیامبر از و است«خبیثه صفات» و «عظیمه مهلکات» از غیرتیبی او نظر در داند.نمی مردی
 شود رجوع بیشتر هاینمونه برای ؛3113:332 )نراقی، «است سرنگون غیرتبی مرد دل که» ندکمی

 (.3119 نژاد،فتاحی به:
 و اخالق یک باشد عاطفه یا رفتار پدیده، یک که آن از بیشتر غیرت اسالمی رویکرد در نتیجه در

  در مطهری 2باشد.می ردم عفتیبی و پرستیشهوت بر اینشانه نیز غیرتیبی و است الهی فضیلت
-نمی رنج بگیرند قرار دیگران استفاده مورد ها آن همسران که این از پرستانشهوت» نویسد:می بارهاین

 (.31 و33 :3119 )مطهری، «کنندمی دفاع کارهایی چنین از و برندمی لذت احیاناً و برند
 روشن حدی تا را غیرتمندی این عمل هایحوزه و ابعاد اسالم، اخالقی و روایی فقهی، منابع بررسی

 دیدن» و «بازار و کوچه به زن رفتن» نراقی احمد مال السعادتمعراج کتاب نمونه برای سازد.می

 که کندمی توصیه مردان به و داندمی غیرتمندی اخالق منافی را «نامحرم صدای شنیدن» و «نامحرم

-مرآت» در (.331 :3113)نراقی، شوند مذهبی الاعم و نماز برای حتی خانه از خود زنان خروج مانع

 

 (154: 1082، نقل در: الهامی نيا، 505: 5خداوند غيور است و هر غيوری را دوست دارد. )فروع كافی، ج  1

(. ميزان عفت هر مرد به ميزان غيرت او وابسته 042: 68است و بی غيرتی از نفاق) بحاراالنوار، ج غيرت از ايمان 2

 (069: 47است. )نهج البالغه، حكمت 
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 :3112)مامقانی، است شده تکرار «نشینیخانه قانون» عنوان تحت هاتوصیه این نیز مامقانی «الرشادِ
 (3113: میرحسینی، به شود رجوع بیشتر هاینمونه برای ؛399

 نشان شده داده دانمر به غیرتمندی باب در که دستورهایی سایر کنار در دستورها این ارزیابی

 حد و ضابطه مردان غیرتمندانه رفتارهای بر اسالم در که اصلی ترینمحوری و ترینکلیدی که دهدمی

 مابقی و محرم زن برای مردان از برخی قاعده این اساس بر است. محرمیت قاعده کندمی تعیین ومرز

 از است. نامحرمان برابر در شئونی ترعای به موظف مذهبی لحاظ به زن شوند.می گرفته نظر در نامحرم

 جنسی، و بدنی تماس هرگونه از خودداری حجاب، رعایت و بدن و سر پوشش حفظ شئون این جمله

 شرط همننین محرمیت قاعده رعایت است. نگاه کنترل همننین و حشرونشر و اختالط از خودداری

 است. اسالم در زن برای حیا و عفت

  شامل را نامحرمان با زن ارتباط که اموری تمام به نسبت نیز مرد اصل این با مطابق نتیجه در
 بین بدنی تماس و نامحرمان با زن اختالط و عمومی حوزه در ویژه به زن حجاب و پوشش مثل شودمی

  دهد.می نشان غیرت نامحرم و زن
 در محرمیت دهقاع جمله از مذهبی هنجارهای و قواعد سایر با اسالمی رویکرد در غیرتمندی انطباق

 زن عملکرد و رفتار بر شرع هژمونیک کنترل و نظارت بازوی صورت به مردانه غیرت که شودمی باعث عمل

 کند. تضمین را آن به اجتماع بندی پای و کنترل زن سوی از را محرمیت قاعده رعایت و دربیاید
 

 فمنيستی رويكرد .2.3
ای برای محروم کردن زن از کلیه حقوق بهانهاز منظر فمنیسم غیرت در تاریخ و فرهنگ ایرانی 

(. در 31: 3111)بختیارنژاد،  ای که از زن چیزی جز اطاعت محض باقی نماندگونهانسانی اوست؛ به
تر باشد، تفاوتاش بیتر و نسبت به حقوق فردی و اجتماعی ضایع شدهنتیجه هر قدر زن مطیع

کنند و بدین شکل زن در حد بیشتری کسب می بستگان مذکر او )پدر، همسر یا برادر( اعتبار
شود و شیوة زندگی او مبتنی بر خواست و اراده و پسند مرد مایملک و دارایی مرد فروکاسته می

 (.34: 3111شود )بختیارنژاد، تعیین می

انداز غیرت به عنوان ابزارکنترل زن برگرفته از اصل و باورداشت مذهبی است که در این چشم
خداوند تمایالت جنسی بیشتری در زن، به نسبت مردان قرار داده است، ولی با دو »ند: کبیان می

. (91:  2111)میرحسینی، « حیای زنان -2غیرت مردان و  -3کند. عامل فطری آن را تعدیل می
شود این است که اگر امور جنسی زنان از سوی مردان و بوسیله ای که از این باور گرفته مینتیجه

آید و این تهدیدی برای نظم اجتماعی است. اما در واقع نترل نشود، خرابی و فساد به بار میغیرت ک
ای برای محرومیت او از زندگی و به انقیاد کشیدن او مبدل غیرت به ابزاری برای کنترل زن، بهانه

انکار ی تمیز و تشخیص زنان را شده است. در نگاه فمنیستی غیرت و غیرتمندی، حق انتخاب و قوه
کشد ی عمومی محدود کرده و در حوزة خصوصی به انقیاد میکند و حضور آنان را در حوزهمی

 بخشد. ( و در نتیجه مردساالری را تحکیم می99)همان: 
از منظر برخی صاحبنظران فمنیست، این برداشت تاریخی از زن و غیرت در جوامع مسلمان، با 

ها این تفاسیر و عملکردها در واقع رخنة  . از نظر آنبعضی از اصول شریعت اسالم متناقض است
ایدئولوژی پدرساالرانة دورة جاهلیت عرب، در دورة اسالمی است که اسالم و قرآن سعی در براندازی آن 
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ویژه در امر ازدواج در عدالتی جنسیتی حاکم بر روابط بین زن و مرد بهها انقیاد زنان و بی داشت. آن
 (.93: 2111دانند )میرحسینی، با اصل انکارناپذیر عدالت در اسالم متناقض میکشورهای مسلمان را 

 
 عواطف فرهنگی مطالعات رويكرد .3.3

رویکردهای اسالمی و فمنیستی اگرچه هر دو مهم و قابل توجه هستند، اما  هر یک از منظر خاص 
 پوشی مهم دیگر چشم هایاند و از جنبهی غیرت را مورد توجه قرار دادهخود بخشی از مسئله

گرایانه، اند. بررسی عمدتاً کارکردگرایانه غیرت در رویکرد دینی و در مقابل نگاه عمدتاً تقلیلکرده
پوشی از وجوه کارکردی در رویکرد فمنیستی، ما را بر آن داشت که ضمن شناسانه و چشمآسیب

اذ کنیم و بدین منظور رویکرد توجه به این دو رویکرد برای بازکشف غیرت رویکرد جدیدی را اتخ
 را مبنا قرار دادیم.« مطالعات فرهنگی عواطف»

شود و قلمرو فرهنگی قلمداد میمطالعات فرهنگیِ عواطف، آخرین وضعیت رشتة مطالعات
(. استوارت هال، چهره 3: 2119آکادمیک جدیدی را ترسیم کرده است )هاردینگ و پریبرام، 

و  3داند، عواطف ها را جزئی از فرهنگ میگونه که مفاهیم و ایدهسرشناس مطالعات فرهنگی، همان
ناپذیر است کند که از فرایندهای تولید معنا جداییرا نیز بخشی از آن تلقی می 2احساسات

پردازان فرهنگی تا به حال (. با این حال نظریه2: 2119به نقل از هاردینگ و پریبرام، 2: 3991)هال،
های اخیر اند. در سالهای سیستماتیک و تفصیلی از عواطف داشتهائه تحلیلتوجه بسیار کمی به ار

های گوناگون صورت گرفته که باعث شده چرخش فرهنگی قابل توجهی در مطالعه عواطف در رشته
فرهنگی مبدل به شناسی و تاریخ و مهمتر از همه مطالعاتشناسی فرهنگی، جامعهعواطف در انسان
های طور ساده به عنوان پدیدهیار گردد. در این حرکت، عواطف دیگر تنها به های بسموضوع پژوهش

فرهنگی عواطف به مطالعات گذشته در شود. نقد اصلی مطالعاتشخصی و درونی در نظر گرفته نمی
که عواطف چه چیز هستند و در کجا مستقر  ی عواطف این است که بیش از حد بر روی اینحوزه
های یک فرد، جزو کارکردهای بدن هستند یا آیا عواطف به عنوان ویژگی»د: اند، تمرکز دارشده

روابط بین عواطف، احساسات بدنی )جسمی( »ی عواطف، با بحث دربارة تاریخ اندیشه درباره« ذهن؟
که عواطف را مقید به احساسات  ها بر حسب اینشود که بر اساس آن نظریهمشخص می« و شناخت

به نقل از هاردینگ و پیربرام،  3: 2114شوند )احمد،بندی میانند تقسیمدبدنی یا شناخت می
ی دشوار را جابجایی تمرکز از اندیشه دربارة عواطف، به (. احمد راه برون رفت از این مسئله2: 2119
یافته است. به پیروی « کنندعمل می»که عواطف چگونه  به این« دارند»که افراد « چیزهایی»عنوان 

گرایانه به عواطف این نیست که عواطف چه چیز مسئلة اصلی در توسعه رویکرد فرهنگ از احمد
هستند؛ بلکه هدف اصلی بررسی این است که چگونه عواطف به عنوان کردارهای اجتماعی در تغییر 

 (.2دهند )همان: کنند و این همان چیزی است که عواطف انجام میمداوم شرایط عمل می
هنگی پژوهشی که مشخصاً به موضوع غیرت یا حسادت جنسی به عنوان فردر سنت مطالعات

یکی از عواطف انسانی پرداخته باشد وجود ندارد. بااین حال در پژوهش حاضر سعی ما براین بوده که 
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های نظری که هاردینگ و مطالعه غیرت ناموسی در ایران را در چارچوب این سنت پیش ببریم. پایه
عواطف  -3اند از این قرار است: فرهنگی برای مطالعه عواطف در نظر گرفتهاتپیربرام در سنت مطالع

توان به صورت فراگیر در طول عواطف را نمی -2هایی فرهنگی و بخشی از فرهنگ هستند. سازه
شان در نظر گرفت. های تاریخیمندی زمینهها را در دل ویژه زمان و مکان تعریف کرد؛ بلکه باید آن

که عواطف چگونه در شرایط اجتماعی و فرهنگی، به عنوان  ی عواطف پرداختن به ایندر بررس -1
کند، های اجتماعی و روابطِ نابرابرِ قدرت کار میبخشی از فرایند تولید و بازتولید روزمرة هویت

ای عواطف بر تعامالت روزمره در مطالعه عواطف نحوه تأثیرگذاری رابطه -4ضرورت جدی دارد. 
پوشی دارد. هاردینگ و پیربرام دالیل متعددی را برای توجیه ا اهمیت غیرقابل چشمه انسان

که مطالعات عواطف با  کنند. اول اینفرهنگی در مطالعه عواطف ارائه میکارآمدی روش مطالعات
که  کند. دوم اینهای متعارف تولید دانش کمک میشناختی به تضعیف صورتتوسعه مفاهیم معرفت

های پینیدگی 3مند کردنکردن و زمینهگرایانهِ عواطف، از طریق تعهد به تاریخیهنگپژوهشِ فر
کشد. سوم، های دیرینه اندیشة غربی را به چالش میگرایی و دوگانهعملکردهای فرهنگی، ذات

-تواند به طور چشمگیری در فهم روابط قدرت در توسعه هویتگرایانه عواطف میبازخوانی فرهنگ

تواند جایگاهی ویژه عی و در تولید و مبادله معانی مشارکت کند. چهارم این رویکرد میهای اجتما
شناختی که تاکنون توجهات نظری به شناختی و رواندر میان فرایندهای فردی از جمله زیست

که عواطف برای  اند پیدا کند و در آخر این مراتب بیشتری نسبت به فرایندهای فرهنگی کسب کرده
ای فرهنگی اهمیت غیرقابل انکاری دارند. به این معنا که تحلیل فرهنگی عواطف به ه سیاست

 (.4: 2119شود )هاردینگ و پیربرام، سیاست فرهنگی عواطف ختم می
 

 روش پژوهش .2
های کیفی انجام شده است که برای مطالعه درباره موضوعات کمتر پژوهش حاضر در چارچوب روش

ب نگاه نو و بدیع درباره آن هدف قرار گرفته مناسب است. روش شناخته شده و موضوعاتی که کس
گو قرار دارد و به  کیفی رهیافت موثری برای دستیابی به اطالعاتی است که در اعماق ذهن پاسخ

 ها دست یافت.  توان به آنآسانی نمی
که  «نظریه مبنایی»گیرند رهیافت های کیفی قرار می هایی که در چارچوب روشاز میان روش

( رشد و توسعه پیدا کرده است برگزیده شد. کاوش در 3111توسط بارنی گلیزر و آنسلم استراس )
فرایندهای اجتماعی و تعاملی در حال ساخت توسط کنشگر در زندگی روزمره هدف اصلی در 

 رهیافت نظریه مبنایی است. 
ده گردآوری شده است. یافته و مشاهساختهای نیمهها در پژوهش حاضر از طریق مصاحبهداده

دهد که محقق ضمن داشتن چارچوبی روشن و مشخص یافته این امکان را میساختمصاحبه نیمه
ها، در صورت لزوم و متناسب با روند مصاحبه، تغییرات الزم آوری اطالعات و طرح پرسشبرای جمع

ویژه  از روش مشاهده به را ایجاد کند و یا سئواالتی را برای روشن شدن مطلب طرح نماید. استفاده
های غیرتمندانه وجود دارد ولی امکانی برای مصاحبه وجود  ورزیهایی که زمینه کنشدر موقعیت
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 ندارد مورد توجه و تاکید بوده است.
ساله  11تا  23مصاحبه با زنان  3ساله و  41تا  21مصاحبه عمیق با مردان  23در این پژوهش 

گیری نظری انتخاب شدند. مبنای ها مطابق با اصل نمونهمونهساکن شهر تهران صورت گرفت که ن
گیری اصل اشباع نظری بوده است. به منظور یافتن داوری درباره تعیین حجم نمونه و توقف نمونه

ها سابقه گیری گلوله برفی بهره گرفته شده و برای تعدادی از نمونهها عمدتاً از استراتژی نمونهنمونه
 ای که شرایط نظری الزم را داشته مالك قرار گرفته است.شوندهحقق با مصاحبهآشنایی و شناخت م

عالوه بر معیار سن، معیارهای میزان تحصیالت، وضعیت طبقاتی و اعتقادات مذهبی از جمله 
به منظور  های انتخابی مورد توجه قرار گیرد.اند که سعی شد در تنوع دادن به نمونهمعیارهایی بوده

ها نیز از روش کدگذاری نظری در نظریه مبنایی که شامل سه مرحله کدگذاری لیل دادهتجزیه و تح
 باز، محوری و گزینشی است استفاده شده است.

 
 يافته های پژوهش -5

کنیم. بر های پژوهش را بر اساس الگوی پارادایمی استراس و کوربین تشریح میدر این بخش یافته
دست آمده در مراحل کدگذاری را در ذیل سلسله روابطی به الت بهطبق این الگو باید مفاهیم و مقو

ی مرکزی، زمینه، شرایط یک مقوله محوری مرتبط کرد. این الگو بیانی از شرایط علی، پدیده
باشد. به عقیده استراس و کوربین که مبدعان الگوی پاردایمی گر، راهبردها و پیامدها میمداخله

ها را به  ها فکر کرد و آنتوان به طور سیستماتیک درباره دادهلگو میهستند با استفاده از این ا
شود صورت پینیده به هم مرتبط نمود. این در حالی است که استفاده نکردن از این الگو باعث می

 (311: 3111که نظریه مبنایی فاقد دقت و پینیدگی الزم باشد. )استراس و کوربین، 
 

 «سازی زنابژه -سازی و خودنگرانی مرد از ابژه اضطراب و»پديده مرکزی:  .1.5
دانند که با مجموعه ای میاستراس و کوربین پدیده مرکزی را ایده، فکر محوری، حادثه یا واقعه

)استراس و کوربین،  دهندها به منظور اداره و کنترل آن رخ میرفتارها ارتباط دارد و استراتژی
های ی جنبه اکتشافی دارد و گام نخست در الگودهی به یافته(. یافتن پدیده مرکز313و  91: 3111

ای بود که به بهترین ها نیز کشف مقولهپژوهش است. اولین و مهمترین گام ما در فرایند تحلیل داده
- سازی و خوداضطراب و نگرانی مرد از ابژه»نحو فهم و رفتار کنشگران را از غیرت توضیح دهد. 

جا که مفهوم ابژه و ابژگی  بود که به عنوان پدیده مرکزی کشف گردید. از آن ای مقوله« سازی زنابژه
های دیگر علوم اجتماعی و فلسفه استفاده شده است، ضرورت دارد که در ابتدا این مفاهیم در حوزه
 مند نماییم.را زمینه

 
ین سوژه و ابژه ورزی ابژگی رابطة شناختی و تعاملی بدر بحث غیرت و غیرت 1:سازی يا ابژگیابژه

ابژه است. در فرایند « زن»سوژه و « اجتماع مردانه»جا  بر مبنای جنسیت و غریزه است که در این
اش تقلیل پیدا کرده و بدن او به عنوان مهمترین شاخص جنسیت، بر کل  سازی، زن به جنسیتابژه
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سازی رد. در فرایند ابژهگیموجودیت او مقدم گشته و موضوع شناخت اجتماع مردانه و تعامل قرار می
های زن را نشانه رفته، با آن همنون یک شی جنسی تعامل کرده سوژه با نگاه ابزاری، بدن و زنانگی

که ابژه کردنِ زن،  کند. نتیجه اینکند و از این کار آگاهانه یا ناآگاهانه کسب لذت میو آن را ابژه می
 از زن و بدن او است.محصول درك غریزی، جنسی، جسمانی و شهوانیِ مرد 

زنانه و کشیدن قبای جنسیت بر  پوشی از کلیت انسانی زن و تقلیل او به آلت جنسیچشم
ی است که مرتباً در زندگی روزمرة بخشی از مردان و اکثریت زنان اتمامی ابعاد وجودی زن، تجربه

ری نیست و جز اش چیز دیگشود. در درجات باالی ابژگی، زن جز هویت جنسیجامعه زیست می
-، یکی از تعبیراتی است که به خوبی این درك ابژه«گوشتِ طعمه»کارکرد دیگری ندارد. « سکس»

مردهای ما به اون زن که ممکنه خواهر من هم باشه، به شکل گوشت طعمه »دهد: ساز را نشان می
از ده تا مرد،  ساله، متاهل، لیسانس، کارمند دولت( .. مثل گوشت طعمه که14کنند )رضا، نگاه می

 «ساله، متاهل، لیسانس، کارمند دولت(29نه تاش دنبال اینه که او رو مال خودشون کنند. )عادل، 
سازی سوژه نه تنها به زن نگاه جنسی و غریزی دارد بلکه به خود نیز از درینه در فرایند ابژه

ند. در نتیجه ابژه کنگرد و چیستی خود را هم بر اساس امر جنسی معنا میجنسیت و غریزه می
جنس نریم ... نمی تونیم سر این » گردد:ناپذیر میکردن برای او به عنوان یک فعل غریزی اجتناب
شیم. چه بخوایم چه هم بشنویم، تحریک می« ماده»جور مسائل خودمون رو کنترل کنیم ... صدای 

سازی توان گفت که ابژهمیبراین مبنا «ساله، دانشجو لیسانس، مجرد، موزیسین(23نخوایم. )میالد،
 کند. ماهیت تعاملی فردی است که بیشتر بر مبنای غریزه جنسی رفتار می

سازی زن در شش سطح نگاه، کالم، تماس جسمی، رابطه عاطفی، های پژوهش ابژهبراساس یافته
ه پرانی، تنچرانی، متلکدهد. چشمهای اجتماعی رخ میرابطه جنسی و سطح تعامالت یا معاشرت
 سازی است.زدن و تجاوز جنسی از جمله مصادیق ابژه

تلویحاً اشاره به انفعال زن و عاملیت مرد در « سازی زنابژه»اگر چه مفهوم  2:سازیابژه -خود
فرایند ابژگی دارد؛ اما این وضعیت همیشه صادق نیست. رخداد ابژگی همیشه فرایندی یک سویه 

لیت، زنِ منفعلِ فاقدِ عاملیت را ابژه کند. زن نیز ممکن است از نیست که در آن مردِ فعالِ دارایِ عام
ای را بازی کرده و ها و موقعیت خود، عمالً در رخداد ابژگی نقش فعاالنهطریق حاالت، رفتارها، کنش

نامیم. زن در موقعیت می« سازیابژه_خود»به ابژه شدن خود کمک کند. این حالت را ما 
یابی خویش و همننین مبنای تعامل با یی از جنسیت زنانه را مبنای هویتهاسازی، مؤلفهابژه_خود

کند، به فرایند اش را متجلی میدهد و با اختیارِ وضعیتی که هویت جنسیاجتماع مردانه قرار می
در دسترس »هایی مبنی بر تواند سیگنالسازی میابژه_کند. وضعیت زن در خودابژگی کمک می

سازی را به اجتماع مردانه ارسال کند و از این طریق فرایند ابژگی را تسریع ژهاب« تجویز»و « بودن
وقتی یه خانم یه لباس بپوشه که بدنش پیدا بشه، یه آقا هر قدر هم که سعی کنه، باالخره »بخشد: 

ساله، لیسانس، متاهل، مدیر شرکت خصوصی( ... رفتار خود دختره طوریه 12شه )عباس، وسوسه می
ساله، لیسانس، مجرد، 21دن بهش هر چیزی بگن. )سبحان، ن به خودشون اجازه میکه دیگرا

 «بیکار(
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دهنده این نیست سازی تعبیر شود، نشانابژه_حال هر وضعیت یا حالتی از زن که به خوداین با
آن را اختیار کرده است. بلکه ممکن است چنین قصد، « به قصد»که زن آگاهانه و رضایتمندانه و 

ابژگی تعبیر شود. بر همین اساس با در _ا رضایتی نداشته باشد، اما ناخواسته وضعیتش به خودنیت ی
سازی به دو گونه قصدمند ابژه_نظر گرفتن دو عامل آگاهی و تمایل یا عدم آگاهی و تمایل زن، خود

 شود.و غیرقصدمند تقسیم می
زی اموری ذهنی هستند. به این معنا ساابژه_سازی و خودابژه سازی:ابژه-سازی و خودادراک ابژه

گرایانه که ممکن است در ذهن یک فرد درك شوند و در ذهن فرد دیگری درك نشوند. به بیان سازه
شود. هم زن ابژگی بیشتر از آنکه در واقعیت به وقوع بپیوندد در ذهن افراد محقق می_خود -ابژگی

سازی دارند. ابژه_سازی و خودرکی شخصی از ابژهبه عنوان ابژه و هم اجتماع مردانه به عنوان سوژه د
که فرایند ابژگی  حال هیچ یک از این دو ادراك ربط مستقیمی با مسئله غیرت ندارند. تا زمانیبااین

صرفاً رخدادی بین زن )ابژه( و اجتماع مردانه )سوژه( است و ادراکات ملتزم با آن در ذهن این دو 
شود. مسئله غیرت زمانی به میان ورزی به بحث باز نمیت و غیرتعنصر جریان دارد پای مقوله غیر

گر فرایندهای ابژگی است کسب شود که ادراکات توسط عنصر دیگری که شاهد و نظارهکشیده می
شود. این عنصر سوم مردی است که زن حاضر در میدان، منتسب به او، متعلق به او و اصطالحاً 

سازی را نیابد و یا احتمال رویداد ابژه_سازی و خودمرد ردی از ابژهاوست. تا زمانی که این « ناموس»
 دهد.شود روی نمیورزی گفته میها را پیش بینی نکند، احساس یا واکنشی که غیرت آن

مرد ابژه شدن ناموسش را یک مخاطره  سازی:ابژه_سازی و خوداضطراب و نگرانی مرد از ابژه
سازی در حکم تعرض و تهدیدی جدی برای ناموس است. حریم ژهکند. در نگاه او ابجدی تلقی می

سازی به معنای تعرض یا ورود غیرقانونی به این ناموسی برای مرد قلمرویی شخصی است که ابژه
ای سازی در حکم خیانتی به این قلمرو است. زن برای مرد داشتهابژه_محدوده ممنوعه و خود

که خطر تصاحب او از سوی بیگانه وجود دارد. مرد که سایه شود بها و انحصاری ارزیابی می گران
شود. هرگاه کند، دچار اضطراب و نگرانی میتهدید این خطرات را بر سر خود و ناموسش احساس می

اش از  شود و هر گاه برداشتآمیز قوت بیشتری بگیرد اضطراب و دلهرة او بیشتر میموقعیت مخاطره
 یابد:اش کاسته شده و آرامش میباشد، از اضطراب و نگرانیموقعیت حاکی از افول مخاطره 

ساله، لیسانس، مجرد، غریق نجات( ... با نگاهش داره  21بینم )امیر،ها رو مثل خطر میاین نگاه»
گم نکنه ساله، دانشجو لیسانس، مجرد، موزیسین( ... می23کنه به حریم ناموس من )میالد،تجاوز می

ساله، لیسانس، مجرد، غریق نجات( ... همیشه  21آدم هیزی باشه؟ )امیر، قصدی داشته باشه؟ نکنه
ساله، دانشجوی فوق لیسانس، متاهل، 11کنم که توی همنین شرایطی قرار نگیرم)احسان،دعا می

ام طوری باشه که زن برای خودش معشوقه که زندگی زناشویی کارمند دولت( ... من ترس دارم از این
کنه، کجاست، که سر کاری این فکر اگه بیاد سراغت که زنت داره چی کار میداشته باشه. زمانی 

 «.ساله، لیسانس، مجرد، بیکار(21کنی؟ )سبحان، چکار می
سازی نه تنها ضروری و موجه، که ابژه_سازی و خوددر ذهنیت مرد مقابله با فرایندهای ابژه

ریم خانوادگی در مقابل هر نوع تهدید شود. مرد مراقبت از حشرط مردانگی است و وظیفه تلقی می
کند که در آن نباید کوتاهی و قصور نشان داد. در نتیجه گاه او غیرت را تکلیفی برای خود قلمداد می

داند و گاه پا را فراتر نهاده و آن را یک وظیفه و را چیزی جز دفاع و مراقبت از حریم خانواده نمی
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های عاطفی و رفتاری ی واکنشتوان مجموعهتمندی را میفهمد. بر این مبنا غیرتکلیف شرعی می
 سازی تعریف کرد. ابژه_سازی و خودناشی از ادراك مصادیق بالفعل و بالقوه ابژه

 
 شرايط علی .2.5
شود. یعنی ای منتهی میکنند که به وقوع یا رشد پدیدهشرایط علی به حوادث یا وقایعی داللت می

جا سئوال  (. در این313: 3111وی رخداد یک پدیده)استراس و کوربین همان عوامل تاثیرگذار بر ر
باشد؟ به « غیرتی»داند که در یک موقعیت باید حساس، نگران و این است که یک مرد چگونه می

سازی را برای مرد معنا ابژه_سازی و خودپردازیم که ابژهبیان دیگر در این بخش به بررسی عللی می
 های غیرتمندانه دست زد.ورزیآور کرده که باید در قبال آن به کنشاضطراب و مبدل به تجربیاتی

 
 تربيت دوره کودکی. 1.2.5

گیرد خانواده مهمترین نقش را در فهم فرد از مقوالت مردانگی و زنانگی دارد. پسر در خانواده یاد می
را عمدتاً از تعامالت و به چه معناست. او معنای مردانگی و زنانگی « زن بودن»و « مرد بودن»که 

کند که رفته درك میگیرد و رفتهروابط پدر و مادر و بعضاً سایر بزرگترهای خانه و گاه اقوام یاد می
کند از مردان خانه به ویژه پدر بیشتر شبیه پدر خود است تا مادر. او که در همه لحظات تالش می

هایی و نمایش چه ن شود و با کسب چه اخالقآموزد که چگونه وارد دنیای مرداالگوبرداری کند، می
رفتارهایی مرد بودن خود را تثبیت کند. تالش او برای مرد بودن و تمایز از زنان خود حاکی از 

گیری تلقی و برداشتی توامان از زنانگی در ذهن او نیز هست. مردانگی او در تقابل با یک شکل
یک درك پیوسته و منطقی از مردانگی و زنانگی  شود. در نتیجهکه زنانگی است معنا می« دیگری»

 گیرد.در ذهن او شکل می
کند تا نقش پدر را بازی کند و به همان شکل های کودکانه تالش میپسر همانگونه که در بازی

گیرد که مرد باید غیرت داشته باشد. با کند، یاد میفهمد که مرد گریه نمیکه در کودکی خود می
مردان خانواده « هایغیرتی بازی»ها و گیرد که حساسیتو غیرمستقیم یاد می های مستقیمآموزش

ترین زنان خانه که دستهای پدر شده و در برابر دم را تقلید کند و در هر فرصتی جایگزین نقش
-های غیرت و مردانگی را کسب میخواهر و گاه مادر است غیرتی شود. به این شکل او اولین تجربه

زند، تأیید و تشویق های مردانگی و غیرتمندی دست میای که پسر به اولین تجربهامهکند. در هنگ
-کند. به تعبیر هومنز با دریافت پاداش، متقاعد به تکرار عمل خود میاطرافیان را هم جلب می

 (. فرایند تقلید، تأیید و تکرار، غیرت را در وجودش نهادینه کرده و آن را به421: 3113شود)ریتزر، 
-های دیگر زندگیهای دیگر و در دورهکند که در موقعیتای درونی و ملکه ذهنی مبدل میآموخته

 اش نیز ادامه پیدا کند. 
سازی و های تحریک کننده غیرت و شناخت او از مصادیق ابژهدر نتیجه درك فرد از موقعیت

رفتار او بازتابی است از  سازی وابستگی به تربیت خانوادگی او دارد؛ چرا که شناخت وابژه_خود
سازی برای او غیرشخصی و ابژه_سازی و خوداش. مصادیق ابژههای خانوادگیمشاهدات و آموخته

تقلیدی است. بایدها و نبایدهای آموخته شده در حوزه رفتارهای مردانه و زنانه ابعاد غیرتمندی او را 
ست. تربیت غیرتمندانه فرد به او نشان ها کند و فرد خود کمتر درگیر علل یا چرایی آنتعیین می
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دهد که بر روی چه مواردی حساسیت داشته یا نداشته باشد. چه چیز را نقض رفتار طبیعی و می
-هنجارهای مردانگی بداند و چه چیز را روالی عادی از زندگی روزمره. در مقابل چه رفتاری عکس

دهد این تربیت دورة کودکی به پسر یاد می تفاوت باشد.العمل نشان دهد و در مقابل چه رفتاری بی
گیرد که چگونه یاد می« چیزهایی که از بنگی دیده»که کی و تا چه حد غیرتی باشد؟ در واقع او با 

 غیرتی باشد.
 

 . تعلق مذهبی2.2.5
در فرهنگ ایرانی مذهب نقش پررنگی در تنظیم قواعد و اصول حاکم بر روابط بین دو جنس به ویژه 

براساس صفاتی مثل عفت، حجاب و « خوب»کند. فرهنگ مذهبی با تعریف زن ده بازی میدر خانوا
حیا و با در نظر گرفتن غیرت به عنوان بخشی از اخالق مذهبی مردان و همننین با وضع قواعد 

های غیرتمندانه فرد صبغه سازی به کنشابژه_سازی و خودمحرمیت، ضمن تعیین مصادیق ابژه
کند. دین قواعد غیرتمندی را موجه، را مبدل به وظیفه و تکلیف شرعی می مذهبی داده و آن

های خانوادگی و کند. مبانی شرعی غیرتمندی همننین پشتوانه نظری تربیتانکارناپذیر و تایید می
های تربیتی خود را در همین اجتماعی در حوزه غیرتمندی است. به سخن دیگر فرد سایر آموزه

 کند.هبی کسب میهای مذبستر آموزه
در عین حال غیرت مردانه در گفتمان مذهبی بازوی نظارت و کنترل غیررسمی بر تحقق سایر 
قواعد اسالمی مرتبط با تعامالت دو جنس نیز هست. مذهب با ابزار غیرت مردانه بر حسن اجرای 
قواعدی مثل حفظ حجاب و رعایت قاعده محرمیت و عدم اختالط دو جنس کنترل و نظارت 

های مذهبی یا درجه تعلق مذهبی او بندی مرد به آموزه کند. در نتیجه درجه پایغیرمستقیم می
های ورزیسازی و به کنشابژه_سازی و خودربط مستقیمی با میزان حساسیت او به مصادیق ابژه

 غیرتمندانه دارد.
 

 تجربه موقعيت سوژگی .3.2.5
فرد نقش قابل توجهی در درك بایدها و نبایدهای  های مذهبیاگر چه تربیت خانوادگی و پایبندی

-می سازیابژه_سازی و خودابژهبا گذر از این دو کانال مهم به فهم مصادیق غیرتمندی دارد و فرد 

ها شکل تربیتی، اعتقادی و تقلیدی دارند. به بیان دیگر از طریق این دو  حال هر دو اینرسد، بااین
 رسد.ندهای ابژگی و غیرتمندی نمیکانال فرد به فهم شخصی از فرای

با رشد جسمی پسر و رسیدن به مرحله بلوغ و تکامل غرایز جنسی، درك مستقیم از امر جنسی 
-های ابژه تواند عامل به برخی صورتجاست که فرد خود می شود. در اینو غریزه برای او مهیا می

وای آن کسب کند. با زیست این ای از محتسازی شود و با تجربه موقعیت سوژگی درك بالواسطه
کند و در چنین شرایطی دیگر تجربه وی به حس و انگیزه مردانه از ابژه کردن زنان آگاهی پیدا می

تفاوت باشد. در نتیجه به زنان منتسب به خود بیسازی ابژه_سازی و خودابژهتواند نسبت به نمی
ی باشد. در واقع او در صحنه ابژگی گاه های ابژگزند که بر هم زننده موقعیتهایی دست میکنش

جا که  بازیگر است و گاه تماشاگر. او از بازی پنهان بین بازیگران اصلی به خوبی آگاه است و آن
 زند.گذارد با بازی نقش غیرت صحنه را بر هم میناموس خودش پا به صحنه می
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 جامعه ناامن .4.2.5

سازی یک امر کامالً اجتماعی حال ابژهگیرد، باایناگر چه فهم یا ادراك ابژگی در ذهن شکل می
-سازی از جمله چشمدهد. مرد رخداد انواع ابژهذهنیت جامعه و در واقعیت رخ میاست و در میان

ربایی، تجاوز، خیانت و بسیاری از مخاطرات دیگر پرانی، انواع مزاحمت، زورگیری، آدمچرانی، متلک
داند آننه که ما به آن ش خود شنیده و به خوبی درك کرده و میاجتماعی را به چشم دیده و با گو

ایم صرفاً یک توهم نیست. او حتی در مقاطعی خود همراه با سازی دادهابژه_سازی و خودعنوان ابژه
سازی سهیم شده و درکی عمیق و مستقیم از این مقوالت و در فرایند ابژه« مای اجتماعی»

از این رو آن هنگام که ناموس خودش پا به عرصه پرمخاطره اجتماع ها پیدا کرده و  پیامدهای آن
ها و فضاها همنون رها شود. در نگاه او حضور زن در برخی موقعیتگذارد نگران میسرتاپا سوژه می

تواند مضطرب و نگران نباشد. او که از تعامل هاست و در نتیجه نمیای در میان گرگکردن بره
داند در کجا به با ناموسش بیم دارد و بر این تصور است که به خوبی می شهوانی و جنسی اجتماع

 دهد. شود احساس خطر کرده، واکنش نشان میچه زنی و با چه پوششی چه نگاهی می
شود که سوژه در نتیجه غیرت محصول یا به تعبیر بهتر ضرورت کارکردی اجتماع ناامنی می

اامنی کسانی را که حتی در خارج از این فضای فرهنگی بودن در آن نهادینه شده و ادراك این ن
جا دیگر غیرت تقلید  کند. در ایناند به ضرورت کاربست واکنشهای غیرتمندانه مجاب میتربیت شده

های عملی های دوره کودکی و یا اجرای برنامهصرف از پدر و مردان بزرگتر خانه یا بازتکرار آموخته
ناپذیر به مخاطرات اجتماعی است. ی نیست؛ بلکه واکنشی اجتنابیک مجموعه از اعتقادات مذهب

 واکنشی که شاید فرد خود نام غیرت و غیرتمندی به آن ندهد.
 

 گر. شرايط مداخله3.5
گر یا میانجی شرایط کلی و ساختاری هستند که به یک پدیده تعلق دارند و بر شرایط مداخله

بخشند و ها را در درون زمینه خاصی سهولت میاستراتژی گذارند. یعنیها اثر میچگونگی استراتژی
(. در پژوهش ما شرایط 314، 91: 3111کنند )استراس و کوربین ها را محدود و مقید می یا آن

سازی در موقعیت و همننین بر ابژه_سازی و خودگر عواملی هستند که بر ادراك مرد از ابژهمداخله
-گذارد. در ادامه به تشریح این عوامل میهایش تأثیر مییورزصورت و شدت اضطراب او و کنش

 پردازیم.
 

 منطق استيصال -. منطق قدرت 1.3.5
 )کالنتون، داندمی« توازن قدرت بین زوجینعدم»گوردون کالنتون کلید فهم حسادت جنسی را 

ی عاشقانه ه(. او با طراحی مقیاسی برای ارزیابی قدرت در میان افرادی که در یک رابط421: 2113
رسد که هر چه عدم توازنِ قدرت بین یک زوج بیشتر هستند به این نتیجه می –دوستی یا ازدواج  -

سطح باشد شود و به طور عکس هر چه قدرت طرفین همباشد، حسادت جنسی نیز بیشترمی
د گیریابد. به بیان دیگر او یک رابطه معکوس بین قدرت و حسادت در نظر میحسادت کاهش می

جا که در این دست که فردی که قدرت کمتری دارد، حسادتش بیشتر است. به عقیده کالنتون از آن
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 دهند )همان(.روابط معموالً زنان قدرت کمتری دارند، در نتیجه حسادت بیشتری را نشان می
تواند در جوامع غربی معتبر ارزیابی شود، اما حتی نظریه کالنتون در بحث حسادت جنسی می

توان گفت که نتایج وی را به جامعه ایرانی و به ن پژوهش علمی و با اتکا به تجربه زیسته میبدو
و همننین « قدرت»حال توجه ویژه کالنتون به توان تعمیم داد. باایننمی« غیرت ناموسی»بحث 

 این مفاهیم را در پژوهش ما مبدل به مفاهیم حساسیت برانگیز کرد که« استیصال»بدیل آن یعنی 
 الزم بود در فرایند تحقیق مورد توجه ویژه واقع شود.

های پژوهش درك مرد از میزان قدرتش در کنترل موقعیت بر شکل و شدت براساس یافته
-کنترل ابژه»دو سویه اصلی دارد. سویه نخست:« کنترلِ موقعیت»های او موثر است. این ورزیغیرت

است. هر چه مرد توانایی اعمال « سازی زنابژه_ودکنترل خ»و سویه دوم آن « سازی اجتماع مردانه
های غیرتمندانه قدرت و عاملیت بیشتری نسبت به ناموس خود و اجتماع مردانه داشته باشد، کنش

کند. در نقطه مقابل احساس ضعف و درماندگی او را وادار به او شدت و تنوع بیشتری پیدا می
خیلی برام سخت و دردناك بود و کاری هم » :کندپذیرش، تحمل و کنار آمدن با موقعیت می

که بپذیریم. مجبور به پذیرش این قضیه بودم. چون من غالب این رابطه  نتونستم بکنم. جز این
)حسن، « نبودم. اگر غالب باشی ممکنه یه تصمیماتی بگیری یا حرکتی بکنی. ولی من نتونستم.

 ساله، لیسانس، مجرد، مدیرآموزشگاه(24
ورزی به ی یا درماندگی در مواجهه با اجتماع یا کنترل زن و تاثیر آن در غیرتاحساس ناتوان

شوندگان مورد تاکید قرار گرفت، به نحوی که نشان از قاعده رفتاری مهمی کرات از سوی مصاحبه
بندی کردیم. در منطق استیصال مرد مقوله« منطق استیصال»بود. این قاعده رفتاری را ما با عنوان 

سازی( یا توانایی ابژه_خود )کنترل خود« ناموس»کند که توانایی اعمال قدرت به یاحساس م
قدرت و گر بیسازی( را ندارد. مرد در این حالت خود را نظارهمواجهه با اجتماع مردانه )کنترل ابژه

ورزی کند و جز پذیرش موقعیت و تحمل راه دیگری تواند غیرتکند که نمیای احساس میدرمانده
 ندارد:
اگه دختر رو بذاری توی قوطی کبریت، بعد بکنیش توی شیشه مربا خوری، بعد بکنیش توی »

ساله، دانشجوی 21ده. )محمد،حلبی، بعد بکنی تو کارتون، از همون جا کار خودش رو انجام می
س، ساله، لیسان24تونی جلوشو بگیری )شهرام، لیسانس، مجرد، دانشجو( ... قاعدة کلی اینه که نمی

افته )سبحان، راننده آژانس( ... اگه بخواد با کس دیگه هم بره تو هرکاریش کنی این اتفاق می
ساله، لیسانس، مجرد، بیکار( اگر قراره خیانت کنه اون اتفاقه می افته. اگه من پلیس بازی 21

... من ساله، لیسانس، متاهل، کارمند بخش خصوصی(41دربیارم و کنکاش کنم، فایده نداره. )سهیل،
تونم به ناموس خودم بگم تو این طوری باش. تو این کار تونم خیلی چیزها رو کنترل کنم. نمینمی

ساله، دانشجو لیسانس، مجرد، موزیسین(... خودم رو در اون حد 23رو بکن. اون کار رو نکن. )میالد،
س، متاهل، کارمند ساله، دانشجوی فوق لیسان11بینم که جلوی همه بایستم. )احسان، قدرتمند نمی

تونم خواهرم رو، زنم رو زندونی کنم که تونم جلوی نگاه بقیه رو بگیرم؟ یا مگه میدولت( ... مگه می
 «ساله، متاهل، لیسانس، کارمند دولت(14بقیه نگاهشون نکنن؟ )رضا، 

شود که وی با منطق استیصال اگرچه ممکن است فرد را دچار یأس و ناامیدی کند اما باعث می
گری بیشتری کنش نشان دهد. در مقابل هنگامی که مرد خود را دارای قدرت عقالنیت و محاسبه
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کند مواجهه و تقابل یا درگیری او هم با اجتماع و هم با زن شدیدتر عاملیت باالیی احساس می
 دهد و در مقابل منطق قدرت ویهای مدارا سوق میخواهد بود. منطق استیصال فرد را به استراتژی

 شود.های پیشگیرانه یا تقابلی رهنمون میرا به سوی استراتژی
 

 اجتهادی -خود. 2.3.5
کنشگر اگرچه با فرهنگ رسمی جامعه و قواعد دینی مرتبط با روابط زن و مرد و اصول حاکم بر 

داند، اما این نحوه حضور اجتماعی زنان آشنا است و انتظارات اجتماعی از مرد غیرتی را به خوبی می
به معنای آن نیست که به صورت مکانیکی مطابق همه آن چیزهایی که به او آموخته شده عمل 

سازی زند و مصادیق ابژهمیکند. او در هر جا که بخواهد دست به ارزیابی و تفسیر مجدد از موقعیت 
ها مصاحبهکند و به سرعت این سئوال را که بارها و بارها در بررسی می سازی را دوبارهابژه -و خود

 «چه ایرادی دارد؟»کند: تکرار شده مطرح می
دوست منم به اون دست بده؟  چه ایرادی دارهده، وقتی دوست دختر دیگران به من دست می»

چه اشکالی گم کنم میساله، دانشجو لیسانس، مجرد، موزیسین(  االن که عقالنی نگاه می23)میالد،
و با دیدی که االن دارم،  با فکر خودمق نجات( ... االن ساله، لیسانس، مجرد، غری21)امیر،داره؟

ساله، دیپلم، مجرد، واردکننده کاال(... من اگه به 21کنه. )امید، ها ناراحتم نمی هینکدوم از این
-لباس کامالً باز هم بپوشه؟ حاال هر کی می چه عیبی دارهگم که خانومم اطمینان داشته باشم، می

ش با خودمه. اگه بخواییم با دید دین بریم جلو همش مشکل داره. اما از دید خواد نگاه کنه... تصمیم
 «ساله، دانشجو لیسانس، مجرد، موزیسین(23 )میالد، چه عیبی داره؟گم نه خودم می

این سئوال گام نخست کنشگران برای عبور از هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی است. 
دهد انتظاری که دین و سنت از او دارد را به چالش کشیده، کنشگر با پاسخی که به این سئوال می
 گوییم:می خوداجتهادیکند. این فرایندی است که ما به آن کنار گذاشته و به سلیقه خود عمل می

من یه زمانی معتقد بودم حجاب زن چادر باید باشه و نه چیز دیگه. ولی االن اصال اینطوری »
گه این درست تاهل، کارمند دولت( درسته که احکام شرعی میساله، لیسانس، م14نیست. )رضا، 

ساله، دانشجوی فوق لیسانس، متاهل، 11نیست. ولی من خودم با این قضیه کنار اومدم)احسان، 
کنند کنم حجاب رو الزم باشه که اینطور که سفت و سخت تعریف میکارمند دولت( من فکر نمی

 «اهل، مدیر شرکت خصوصی(ساله، لیسانس، مت12رعایت کنی. )عباس، 
دهد و بیشتر مدارتر باشد کمتر به خود اجازه خوداجتهادی در امر دینی میهر چه مرد دین

 کند:مطابق با قواعد و رفتارهای موردپسند عرف و سنت رفتار می
ورزه، از یک امر، از یک حد دینی، از یک حدودی که شرع کسی که در نگاه من غیرت می»

کنم که از چی دفاع کنم. دینه که به کنه[ من خودم تعیین نمیکرده ]دفاع می مقدس براش جاری
ساله، فوق لیسانس، مجرد، 21گه که از چی دفاع کنم. فقط من یه پاسدارم. )مصطفی، من می
 «دانشجو(

قاعده محرمیت به عنوان مهمترین قاعده در روابط زن و مرد و غیرتمندی از جمله مواردی است 
شود. مردان با خوداجتهادی در مسئله مستقیم موضوع خوداجتهادی کنشگران واقع میکه به طور 

 کنند:برند و گاه برخی از افراد را از قاعده محرمیت مستثنا میمحرمیت گاه کلیت آن را زیر سئوال می
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من محرمیت رو اصالً قبول ندارم. محرم و نامحرم نداریم. من این رو از ریشه قبول ندارم. »
ساله، دیپلم، مجرد، وارد کننده کاال( کالً این قضایا برام زیر سئواله. از بیخ باهاش مسئله 21ید،)ام

ساله، لیسانس، متاهل، کارمند بخش خصوصی( .... من 41دارم. منطقش رو اصالً قبول ندارم. )سهیل،
ها مشکل دارم. با دست دادن زنم با نامحرم مشکل دارم. اما با برادرم باشه، نه. ولی با باقی مرد

ای ساله، متاهل، لیسانس، فرهنگی( با کسایی که من خودم بهشون اطمینان دارم مسئله29)عادل، 
نداره. کسایی که برای خانومم مثل برادر می مونن. مثل پسرعمه، پسرعمو، هیچ مشکلی نداره. ولی 

 «ولت(ساله، دانشجوی فوق لیسانس، متاهل، کارمند د11شم. )احسان، بقیه اذیت می
 

 بددلی –ديالكتيک اعتماد. 3.3.5
گری است که صرفنظر از اعتماد و اطمینان یا بددلی و شکاکیت مرد از جمله مهمترین عوامل مداخله

هایش ورزیهای غیرتمندانه بر میزان اضطراب و نگرانی او و شدت و شکل کنشابعاد کلی حساسیت
جا یک عامل ارتباطی بین زن و مرد است. هر چه که  تاثیرگذار است. مسئله اطمینان و اعتماد در این

ورزی ناموس خود اعتماد و اطمینان بیشتری داشته باشد، میزان نگرانی و مرد نسبت به وفاداری و عفت
ها و یابد. درجه باالی اعتماد و اطمینان مرد در واقع بخش بزرگی از نگرانیتشویش او کاهش می

 کند:مند است، رفع میسازی نیتابژه_عطوف به مسئله خودهای غیرتمندانه را که ماضطراب
ساله، دیپلم، مجرد، وارد 21اعتماد به تعهد زن از نظر من از هر چیز دیگه ای مهمتره. )امید، »

کننده کاال(... همه چیز بستگی به اطمینانی داره که من به اون دارم. اگه اطمینان داشته باشم قبول 
ساله، دانشجو 23ره. حتی توی پادگان. چون اطمینان دارم )میالد،کنم هر جایی خواست بمی

کنه یا نه؟ ... اگه لیسانس، مجرد، موزیسین( ... واسم این مهمه که آیا زنم یا دوستم بهم خیانت می
خواد بپوشه. من واسم مهمه که ببینم به خانومم اطمینان داشته باشم، چه عیبی داره هر لباسی می

ره. ای نمیکنه. فکرش به سمت فرد دیگهمونه. به من خیانت نمیکنه. با من میاون چه کاری می
ساله، دانشجوی لیسانس، مجرد، دانشجو( ... به زنم خیلی اطمینان دارم. چون شخصیت 21)محمد،

کنه که خیلی خوشم میاد ... یکی از محکمی داره. یعنی طوری با آقایون سرسنگین برخورد می
تخابم تأثیر بسزایی داشت، همین بود. برای همین اصال حساسیت ندارم)احسان، عواملی که روی ان

 «ساله، دانشجوی فوق لیسانس، متاهل، کارمند دولت(11
تواند غیرت ها به شدت افزوده و میدر نقطه مقابل عدم اطمینان، شک و بددلی بر میزان نگرانی

ما به مردی میگن غیرتی که به همه چیز  تو فرهنگ» را به وضعیت افراطی یا پارانویا مبدل کند:
که بگن آدم شکاکیه میگن غیرتیه. )سمیه،  شک داره. یعنی یک مرد شکاك و بددل. به جای این

 «ساله، دانشجوی فوق لیسانس، متاهل، دبیر(29
گردد بدون شود یا چرا فرد دچار بددلی و شکاکیت میکه حس اطمینان چگونه حاصل می این

ها  عددی ارتباط دارد که در تجربه زیسته هر فردی متفاوت است و کشف همه آنشک به عوامل مت
حال به هر شکلی که فرد به این اطمینان برسد در واقع بخش کند. بااینپژوهشی دیگر را طلب می

 های خود را برطرف کرده است.ای از مخاطرات و نگرانیعمده
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 دغدغه آبرو. 4.3.5
ای از هنجارهای رسمی و غیررسمی است که فرد دارای مجموعههر اجتماع بزرگ یا کوچک 

باشد. ها می برای پیوند زدن خود با آن اجتماع و تثبیت موقعیت خود موظف به رعایت آن
هایی که هر جامعه برای جلوگیری و مقابله با برهم ها و مجازاتهای اجرایی، تشویقپشتوانه

شود. میزان تعلق فرد ی هنجارهای اجتماع تلقی میبیند تضمین بقاخوردن هنجارها تدارك می
بندی  ها درجه پایبه اجتماع و میزان تعهدی که اجتماع بر حفظ هنجارها دارد و شدت مجازات

بندی فرد به رعایت هنجارها وارد  کند. فشاری که اجتماع برای پایفرد به هنجارها را تعیین می
ای های پینیدهرغم میل درونی به کنشفرد را به تواندکند، گاه چنان سنگین است که میمی

و اعتبار و « آبرو»وادار کند. مهمترین پاداش جامعه سنتی در ازای رعایت قواعد اجتماعی 
است. هر چه اجتماع کوچکتر « آبروییبی»قدرتمندترین ابزار برای مجازات ناقضان هنجارها 
کند و در اشد آبرو اهمیت بیشتری پیدا میباشد و درجه آشنایی فرد با محیط پیرامون بیشتر ب

 شود:تر مینتیجه بی آبرویی نیز سنگین
تونم نسبت به عرف جامعه کجرفتاری کنم. بر خالف اون عمل کنم خودم بیشتر از من نمی»

ساله، دانشجوی  13شم. )رحیم، همه آسیب می بینم ... اگر درست عمل نکنم بی احترام می
حاال چه خانواده چه دوست چه فامیل چه  -د غذایی( محیط اطراف لیسانس، مجرد، پخش موا

کنه که اینجوری باشی ... خیلی کنه. برات تعیین مییه چیزهایی رو بهت تحمیل می -اجتماع 
 «ساله، لیسانس، مجرد، بیکار(21سخته که بر خالف محیط عمل کنی. )سبحان، 

ورزی مردان می است که بر نحوه کنشگر بسیار مهدر موضوغ غیرت نیز آبرو عامل مداخله
های سنتی خانواده، اقوام، آشنایان و اجتماع محل زندگی، فشار گذارد. در محیطتاثیر می

کنند. شیوه رفتار و پوشش زنان و ابعاد غیرتمندی هنجاری اجتماع سنتی را بر فرد تحمیل می
مور زیر فشار هنجاری اجتماع مردان و نحوه روابط زن و مرد از جمله این امور هستند. این ا

دهند. در ها را شکل می پیرامون قرار داشته و افراد در پاسخ به مطالبات فرهنگِ سنتی آن
بیند و اجتماع سنتی فرد حاالت، رفتار و هستی خود را در معرض قضاوت مداوم دیگران می

ن تماشای مجبور است که به قضاوت دیگران ضریب اهمیت باالیی دهد. زندگی در ویتری
کند و بنابراین فرد آگاهانه یا ناآگاهانه، سایرین، ضرورت جلب توجه دیگران را بدیهی می

 کند:خواسته یا ناخواسته رفتار خود را با خواست و اراده بیرونی تنظیم می
رفت تو شهر کوچکی که من توش بزرگ شدم مجازات کسی که دنبال دختر دیگران می»

کشتنش. اونجا تعصبات شدیدی نسبت به مسئله ناموس داشتند ید میبطور عمومی مرگ بود. با
پوشیدند. بدون استثنا. پوشش رسمی ها چادر می ... تو اون منطقه به طور معمول همه زن

 «ساله، فوق لیسانس، متاهل، تولید کننده( 12منطقه چادر بود. )صادق، 
رود اعتبار و آبروی جتماعی پیش میتا زمانی که زندگی روزمره فرد همنوا با اصول و قواعد ا

های دهد مجازاتشود و تنها زمانی که از خطوط قرمز اجتماع گذری رخ میفرد حفظ می
برای مرد از « غیرتبی»برای زن و صفت « عفتبی»و « خراب»شود. صفات سنگین شروع می
دم می خوره.  )رضا، اگر این کار رو بکنم ده تا انگ به خودم و خانوا»هاست: جمله این مجازات

ساله،  23ساله، متاهل، لیسانس، کارمند دولت(حرف مردم برای هممون مهمه. )میالد، 14
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 «دانشجو لیسانس، مجرد، موزیسین(
هایی است که برای دغدغه غیرت در این فضا به طور عمده به منظور پیشگیری از مجازات

رای احیا و بازیابی آبروی از دست شود و همننین واکنشی است بمرد و زن در نظر گرفته می
هایی است که موضوع ابژگی به صورت مخفی رخ داده و رفته. شاهد این حقیقت موقعیت

اند. به بیان دیگر در وضعیتی که عموم از مسئله مورد نظر آگاهی پیدا دیگران از آن مطلع نشده
 ود.شهای غیرتمندانه بسیار متفاوت می ورزیاند شدت و شکل کنشنکرده
که یک کم از بدنش معلومه. اما به  حجاب باشه. یا اینبرای خودم مهم نبود که زنم بی»

پسندند که زن من لباس باز بپوشه. داداشت، به بابات، به مادرت چی بگی؟ ... خانواده من نمی
کنم لباس که اونا پشت سرم حرفی نزنن، یا به زنم بی احترامی نکنن مجبورش می خاطر این به
 «ساله، لیسانس، مجرد، بیکار( 21تر بپوشه. )سبحان، به

با ورود مدرنیسم و گسترش شهرها و توسعه فردیتِ شهروندان و ناشناختگی فزاینده در 
های پیرامون، به نظر می رسد دغدغه آبرو و فشار هنجاری ناشی از آن کمرنگ شده و محیط

های خود ورزییت بیشتری در کنششود و فرد عاملروز به روز از شدت اهمیت آن کاسته می
بان قهار رفتارهای روزمره افراد کند. با این حال گسست از اجتماع بزرگ سنتی که دیدهپیدا می

بوده است، به معنای رهاشدگی مطلق فرد در غریبگی جامعه نیست، بلکه در کنار آن گسست، 
شود که هر یک ایجاد میهای متعدد و متکثر پیوندهای متعدد جدیدی با اجتماعات و گروه

واجد قواعد هنجاری مربوط به خود و در نتیجه فشارهای هنجاری متفاوتی هستند و انواع 
کند. در این وضعیت ماهیت آبرو نیز چندگانه و سیال گشته و خاص رفتار را به افراد تحمیل می
 شود.در همه جا به یک شیوه معنا نمی

یگانگی در جمع و رهاشدگی از سنت با آزادی و در این فضای جدید که فرد با احساس ب
غیرت دیگر همنون گذشته داغ نیست و قدرت مجازات کند انگ بیورزی میفراغ بال کنش

امل »یا « امل»شود که صفت آبرویی مطرح میندارد. در این فضای جدید گاه نوع دیگر بی
های فرد را به سخره گرفته یورزکشد. این مجازات جدید غیرتوظیفه آن را به دوش می« مآبی

آبرویی کند. کنشگر این فضای جدید هم برای فرار از داغ بیآبرو میو از این طریق او را بی
 دهد:شکل رفتاری خود و ناموس خود را تغییر می

-گم روسری نمیرم دوست دارم زن منم خوشگل باشه. میوقتی تو مهمونی دوستام می»

دونی اگه این کار رو نکنی، تو اون گیرم باهام برقصه. میمیخواد بپوشی. خودم دستش رو 
 «ساله، فوق لیسانس، متاهل، کارمند( 21جمع یک کم ضایع هست. امل بازیه. )فرشاد، 

این حال وقتی قضاوت دیگران )چه سنتی و چه مدرن( در زندگی روزمره برای فرد  با
بیشتر تمایالت خود مطابق پسند خود  دهد فرد با واکاوی دقیقتر واهمیت خود را از دست می

شود. با افول گر آبرو کمتر میکند. در این شرایط میزان تاثیرگذاری عامل مداخلهرفتار می
شود و از شکل نمایشی خود خارج ورزی فرد بیشتر منوط به عوامل دیگر میمعنای آبرو غیرت

 شود.می
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 . اسطوره مرد غیرتی5.3.5
ورزی مردان حاکی از برداشتی است نوان یکی از عوامل دخیل در غیرتاسطوره مرد غیرتی به ع

که مرد از تصویر غیرت در ذهنیت زنان دارد. در فهم عامه مردان، زنان خود طالب غیرتمندی 
غیرتی »غیرتی متنفرند. زنان پسندند و از بیها مردان با غیرت را بیشتر می مردان هستند. آن

عالقگی ورزی را نشانه بیکنند و عدم غیرتی عشق و عالقه تفسیر میهای مردان را نشانه«بازی
 محبتی:و بی

که حس کنند برای تو  دخترها دوست ندارن بی تفاوت باشی. دوست دارن برات مهم باشن. این»
ساله، لیسانس، مجرد، غریق نجات( ... اگه حساسیت نشون ندی طرف مقابلت  21مهمند. )امیر،

ساله، لیسانس، مجرد، بیکار(  21کنه که تعصب نداری. غیرت نداری. )سبحان، این تعبیر رو می
... به خاطر انتظاری که داشت دوست داشتم یک جوری باشم که بگه این چقدر خوبه، چقدر 

 «ساله، لیسانس، راننده آژانس( 24غیرت داره )شهرام، 
عیار دست بزند که مشود که مرد در صحنه غیرت به یک نمایش تمااین برداشت باعث می

سازی انگیزه اصلی آن باشد، صرف نمایش غیرت ابژه_سازی یا خودکه برخورد باابژه بیشتر از آن
برای ناموسش انگیزه آن است. بررسی اسطوره مرد غیرتی در زنان نیازمند پژوهشی جامع و 

همین دلیل  های معدودی که بهحال مصاحبهاختصاصی بر روی جمعیت آماری زنان است، بااین
 کند:در اینجا با زنان انجام شد، درستی این برداشت را تایید می

غیرته خیال باشه ... یه مردی که بیغیرت داشتن برای مرد الزمه. مرد نباید خیلی بی»
کنه. یعنی ناموسش براش مهم نیست. من خودم این رو نمی پسندم. احساس مسئولیت نمی

متاهل، دبیر(... دختر خوشش میاد طرف مقابلش غیرتی باشه.  ساله، دانشجوی فوق، 29)سمیه، 
ام. براش مهمه که چی کار کنم چی کار کنه که من واسه طرف مقابل مهمچون احساس می

ساله، دانشجوی لیسانس، مجرد، بیکار( منو 23نکنم. ... من خودم خوشم میاد. )شکوفه، 
 13این جور چیزها رو در نظر بگیره. )سپیده، ال اینه که کنه ... غیرت یه مرد ایدهخوشحال می

ساله، لیسانس، متأهل، مدیر روابط عمومی( وقتی من هرکاری کنم هر جا برم، هر چی بپوشم، 
ها هم از حمایت  ترین زن رگ ... حتی قویگم سیب زمینی بیاصال اهمیت نده، این رو من می

کنن که براشون ارزش شند. فکر میبرند. یعنی دوست دارند که حامی داشته باشدن لذت می
 «ساله، دیپلم، متأهل، فیلمبردار( 11داره. )سحر،

 
 ها. استراتژی4.5

هایی را مرد برای کنترل و اداره موقعیت ابژگی و رفع نگرانی و تشویش ناشی از آن، استراتژی
توان را می های اصلی آنحال شکلاین ها بسیار متنوع هستند؛ باکند. این استراتژیاتخاذ می

 بندی کرد:در قالب سه دسته کلی تقسیم
های پیشگیرانه راهبردهایی هستند که مرد با استراتژی های پيشگيرانه:الف( استراتژی

سازی جلوگیری کند و یا احتمال رخداد ابژه -سازی و خودکند از بروز ابژهها تالش می اتخاذ آن
کند نگرانی مرد معطوف به آینده است. او تالش می آن را به حداقل برساند. در اینجا اضطراب و

تر های جدیآمیز که ضرورت واکنشاز این طریق از قرار گرفتن ناموس خود در موقعیت تحریک
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است؛ به « ناموس»ها عمدتاً به سوی گیری این استراتژیکند، پیشگیری کند. جهترا ایجاب می
های قصدمند و غیرقصدمند زمینه رخداد ژگیاب_کند با رفع خوداین معنا که مرد تالش می

برد مخاطره های پیشگیرانه را بکار میسازی را از میان ببرد. در نگاه مردی که استراتژیابژه
« بیرون را با خود»ابژگی واقعیتی بیرونی و غیرقابل تغییر است که برای مواجهه با آن باید نه 

 تنظیم کرد.« خود را با بیرون»که 
ظارت بر پوشش زن در حوزه عمومی و نیمه خصوصی، کنترل رفت و آمدها و کنترل و ن

های مختلط و ممانعت از حضور انفرادی زن روابط زن، خودداری از حضور در مجالس و مهمانی
در این فضاها، ممانعت از ترددهای زن در اجتماع بویژه در فضاهای پرازدحام و شلوغ یا فضاهای 

و « خودی»از اشتغال یا تحصیل زن، حشرونشر با افراد همسنخ و نامطمئن و غریب، ممانعت 
ها، درنظرگرفتن مالحظات غیرتمندانه در زمان همسرگزینی و خودداری از معاشرت با غیرخودی

ها و همرنگی با اجتماعات به منظور دوری از تمایز و ازدواج با فرد همسان، همگرایی با موقعیت
 باشد.می ... از مصادیق این استراتژی

هایی که مرد در مواجهه مستقیم با به آن دسته از واکنش های تقابلی:ب( استراتژی
ها برخورد کرده،  دهد تا از این طریق با آنسازی از خود نشان میابژه_سازی و خودمصادیق ابژه

گیری شود. جهتهای تقابلی گفته میها را مجازات کند، استراتژی ها را رفع و یا عامالن آن آن
سازی عمدتاً به سوی عامل آن و در صورت ها در صورت مواجهه با مسئله ابژهاین استراتژی

های تقابلی شدیدترین نوع سازی، متوجه زن است. استراتژیابژه_برخورد با مسئله خود
های غیرتمندانه است که درجه باالیی از عاملیت مرد را هم نسبت به زن و هم نسبت استراتژی

 دهد. ماع مردانه نشان میبه اجت
های بسیار متنوع سازی در شکلابژه_سازی و خودالعمل لفظی در مقابل مصادیق ابژهعکس

تذکر، اعتراض، خواهش و پیشنهاد، مشاجره، نزاع و درگیرهای فیزیکی، قتل ناموسی، طالق و 
گاه عمومی های تقابلی است. در نقطع رابطه دوستی یا نامزدی و مهاجرت از جمله واکنش

 شود.های پیشگیرانه و تقابلی سنجیده میغیرتمندی مرد با استراتژی
جای اتخاذ  سازی گاه مرد بهابژه_سازی و خوددر موقعیت ابژه های مدارا:ج( استراتژی

 های تقابلی با چشم پوشی و کنارآمدن با مسئله از هرگونه برخورد تقابلی خودداری  واکنش
شود. در این وضعیت مرد های مدارا گفته میها، استراتژیز واکنشکند. به این دسته امی

شود. با مخاطرات را ادراك کرده و حتی نسبت به آن دچار تشویش، ناراحتی و عصبانیت نیز می
این حال به دالیلی از جمله ترس، ضعف، عدم اعتماد به نفس یا حفظ آبرو از نشان دادن 

مرد در هنگام اتخاذ این رویکردها عاملیت ضعیفی داشته و کند. العمل تقابلی اجتناب میعکس
های مدارا نیز معطوف به خود مرد است و گیری استراتژیکند. جهتقدرتی میاحساس بی

 گیری به سمت زن یا اجتماع مردانه ندارد. تظاهر بیرونی چشم
در مکانیزم  ها هستند.مکانیزم غفلت، مکانیزم معامله و خودخوری از جمله این استراتژی

-زند تا وانمود کند وضعیتی که رخداد ابژهغفلت مرد آگاهانه و به عمد خود را به جهالت می

-وجود آورده ندیده و درك نکرده است. وی از این طریق دشواری سازی را بهابژه_سازی و خود

ود و کند. در مکانیزم معامله فرد همزمان که خورزی تقابلی را برای خود رفع میهای کنش
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سازی بیند، ناموس مرد مقابل را نیز در معرض ابژهسازی میناموسش را در معرض مخاطرات ابژه
کند و در نتیجه درك این مخاطره دوسویه، وی را به نوعی معامله پنهانی خود احساس می

-کند که نسبت به رفتارها یا حاالتی که در هر موقعیت دیگری برایش حساسیتمتقاعد می

است تسامح نشان دهد. خودخوری و تحمل نیز حکایت از موقعیت دشواری دارد که مردِ برانگیز 
رغم میل خود به پذیرش اندیشی زجرآوری بهفاقدِ عاملیت راهی جز تحمل نداشته و با مصلحت

های های پیشگیرانه و تقابلی فهم عامه بکار بستن واکنشدهد. در مقابل کنشموقعیت تن می
 کند.غیرتی تفسیر میی بیمدارا را به نوع

 
 . زمينه5.5

ها در بستر آن برای دانند که استراتژیاستراس و کوربین زمینه را سلسله شرایط خاصی می
(. به سخن دیگر 312: 3111کنند )استراس و کوربین، اداره، کنترل و پاسخ به پدیده ظهور می

های پژوهش، عد است. براساس یافتهدر طول یک ب زمینه محل حوادث، یا وقایع مرتبط با پدیده
سازی با سطوح دیگر یکسان نیست. مثالً درجه اضطراب و نگرانی مرد در مقابل یک سطح ابژه

سازی در سطح نگاه و کالم متفاوت است. با سازی جنسی با ابژهشدت واکنش مرد در مقابل ابژه
توان ادعا کرد که مثالً هر نمیسازی مدرج یا خطی نیستند. به عبارت دیگر این حال سطوح ابژه

رویم درجه اضطراب و نگرانی و همننین چه از سطح نگاه به سطح روابط جنسی پیش می
شود. گاه یک سطح از تماس جسمی برای مرد های فرد بیشتر یا کمتر میورزیشدت کنش
سازی ح ابژهکه افراد در مقابل یک سط شود. نکته دیگر اینتر از یک نگاه ابژه میقابل پذیرش

-دهند. مردان در موقعیتالعمل واحدی را نشان نمیهمیشه به یک میزان حساسیت یا عکس

 دهند.های متفاوتی نشان میالعملهای مختلف، عکس
کند، ورزی او را تنظیم میآننه که میزان نگرانی و اضطراب مرد و همننین شدت کنش

آمیز بودن موقعیت است. سازی و میزان مخاطرهادراك وی از معانی رفتارها، وجود مصادیق ابژه
 -3کند. این سه عامل عبارتند از:سه عامل اصلی ماهیت ادراك مرد از موقعیت را معین می

وضعیت زن. بسته به ادراکی که مرد  -1وضعیت اجتماع مردانه و  -2وضعیت فضای تعامل
های او ورزیدی برای کنشکند، زمینة  منحصر به فرنسبت به وضعیت این سه عامل کسب می

سازی( به ابژه_سازی )خودگیرد. این به معنای آن است که رخداد یکی از سطوح ابژهشکل می
تمندانه کافی نیست، بلکه موقعیت زن، موقعیت اجتماع تنهایی برای بروز یک واکنش غیر

از موقعیت این سه  دهد و ارزیابی که مردسازی در آن رخ میهای مکانی که ابژهمردانه و ویژگی
 ها موثر است.دهی به کنشعامل دارد در شکل

 
 . وضعيت فضا يا مكان تعامل1.5.5

مکان صرفاً محلی فیزیکی که افراد در آن حاضر باشند و تعامالت بین خود را شکل دهند 
های معنایی مختلفی است که بر نحوه ادراك فرد از موقعیت و شکل  نیست. بلکه واجد داللت

های  های فضا یعنی ویژگی ها به دو دسته از ویژگی گذارد. این داللتای او تأثیر میهکنش
های ساختاری مرتبط است. منظور از ویژگیهای هنجاری قواعد و اصول رسمی  هنجاری و ویژگی
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کند. فرد با پذیرش ای است که رفتار نرمال در فضا را تعریف مییا غیررسمی، نوشته یا نانوشته
گاهانه یا ناآگاهانه از این قواعد، مطابق با هنجارهای حاکم بر فضا رفتار کرده و از و پیروی آ

کند. موقتی بودن فضا و تضاد هنجارهای آن با هنجارهای رسمی و عمومی هیچ تمایز دوری می
 یک مانعی کامل بر تاثیرپذیری مرد از فضا نیست. 

های خارج کشور و میزان حساسیتنمونه بارز چنین تأثیرپذیری پوشش زنان در داخل یا 
های ما حاکی از افول شدید اضطراب و نگرانی مرد از ابژگی مردان در این دو فضا است. مصاحبه

زن در کشورهای غربی، اروپایی، ترکیه و دبی است. به نحوی که منجر به پذیرش هنجار محلی 
یی مثل عراق یا عربستان و شود. در نقطه مقابل کشورهاورزی در این زمینه میپوشش و تسامح

یا شهرها و مناطق مذهبی و سنتی داخل کشور مثل قم و مشهد به الزام هنجاری پوششی 
برد. این تاثیرپذیری از هنجارهای موقعیت ی متفاوتی از حساسیت میمتفاوت، فرد را به درجه

ر را نتیجه شوندگان تنوع پوششی جالبی بین چادر تا لباس زیهای یکی از مصاحبه در صحبت
ند، زن من نباید چادر بپوشه. یه جا که همه چادر پوشیدند، اگه یه جایی همه لخت»دهد: می

جا پوشیده  زن من حتی مانتویی نباشه. یه جایی که مهمونیه همه با لباس زیرن، زن من این
 «ساله، دانشجو لیسانس، مجرد، موزیسین( 23نباشه. )میالد،

رغم درجة ه از نوع مختلط نیز از جمله فضاهایی هستند که بهویژ ها بهها و جشنمهمانی
دلیل آرایش و لباس و رفتارهایی مثل رقص و پایکوبی( و به تبع  سازی )بهابژه_باالی خود

سازی، گویای درجه باالیی از تسامح و تساهل نسبت به مسئله پوشش، ظرفیت باال برای ابژه
از  -تعبیر باختین کارناوالی شده با زیرو رو شدن قواعدآرایش و رفتار است. در این فضاهای به 

بندد و مرد چشمان غیرتمندانه خود را به طور موقت بر همه چیز می -جمله قواعد غیرتمندی
 گویا دیگر نگرانی و اضطرابی ندارد.

هایی مثل تراکم، مجاورت و جنسیتی بودن داللت های ساختاری فضا نیز بر وضعیت ویژگی
شوندگان نسبت به فضاهای متراکم مثل مترو، های پژوهش مصاحبهاساس یافته کند. برمی

شود مثل ناپذیر میها یا فضاهایی که مجاورت زن و مرد در آن اجتناباتوبوس و نمایشگاه
خانه، تعمیرگاه یا کارواش و ... تاکسی و آسانسور و همننین فضاهای مردانه مثل قهوه

 یابد.ارند و نگرانی و تشویش آنان افزایش میحساسیت غیرتمندانه بیشتری د
 

 . وضعيت اجتماع مردانه2.5.5
شناسی که مرد از سوژه حاضر در موقعیت دارد نیز در ادراك در کنار ارزیابی فضا، نشانه

غریبه  -نامحرم، آشنا -ورزی تاثیرگذار است. پارامترهای محرممخاطرات ابژگی و ضرورت غیرت
شوندگان، شود. برای برخی مصاحبهین ارزیابی در نظر گرفته میغیرخودی در ا -و خودی

پارامتر مذهبی محرمیت جایگاه بسیار مهمی دارد و در صورتی که افراد حاضر در موقعیت در 
شود و در نقطه مقابل حضور هر ذیل محارم قرار بگیرد، بسیاری از سطوح ابژگی بالموضوع می

 گردد. کننده میکآور و تحریکسی به جز محارم اضطراب
حال منطق محرمیت برای همه افراد معیار اصلی نیست. درجه آشنایی و صمیمیت یا این با

غریبگی با مردان حاضر نیز عامل مهم دیگری در ارزیابی موقعیت است. آشنایی، صمیمت و 



 2شناسی ایران، دوره پانزدهم، شمارۀ  مجله جامعه

048 

 

گی شود که فرد تشویش کمتری نسبت به مخاطرات ابژنزدیکی بیشتر با برخی از افراد باعث می
داشته باشد و در نتیجه در برخورد با این افراد رواداری و تسامح بیشتری به خرج دهد. در 

 صورتی که در مقابل دیگران حاضر به تحمل چنین رواداری نیست.
رود. کار می دو پارامتر قبلی بیشتر دربارة افراد آشنا و در حوزة خصوصی یا نیمه خصوصی به

خصوص قضاوت یا ارزیابی افراد غریبه در حوزه های عمومی  با این حال این دو پارامتر در
شناختی جا تأثیرگذاری بیشتری دارد، ارزیابی نشانه کاربردی ندارد. پارامتر سومی که در این

شناسی فرد عمدتاً از است که فرد از خودی یا غیرخودی بودن افراد حاضر در جمع دارد. نشانه
تر شناسی فرد حاکی از خودیشود. هر چه نشانهحاصل میظاهر، آداب، سلوك و طرز بیان فرد 

شود. این بودن یا قابل اطمینان بودن فرد مقابل باشد، آرامش روانی بیشتر و اضطراب کمتر می
 شناسی هم بعد ظاهری، هم بعد طبقاتی و هم بعد اعتقادی دارد. نشانه
 

 . وضعيت زن3.5.5
سازی ابژه_دو پارامتر سنخ ناموسی و نوع خود ارزیابی مرد از وضعیت زن نیز که بر اساس

های او موثر است. براساس ورزیگیرد، در شکل و شدت اضطراب مرد و کنشصورت می
دختر، خواهر، های نسبی و سببی مثل همسر، دوستهای انجام شده زنان با نسبتمصاحبه

دهند. ناموس را تشکیل میمحله مصادیق خاله، دختران فامیل و گاه زنان هم -دختر، مادر، عمه
دختر، خواهر و در آخر مادر حال مهمترین مصادیق ناموس را باید به ترتیب همسر، دوستبااین

ها با هم متفاوت دانست. میزان نگرانی و اضطراب فرد نسبت به رخداد ابژگی برای این سنخ
 اض فرض تر و برای برخی قابل اغماست. همننین بعضی سطوح ابژگی برای برخی جدی

های معنایی کند، داللتای که خواهر یا دختر با یک مرد برقرار میشود. مثالً رابطه دوستانهمی
سازی عشقی دختر دارد. زمانی که آماج ابژهبسیار متفاوتی نسبت به روابط دوستانه زن یا دوست

دیدترین شود که شدر نظر گرفته می« خیانت»دختر است، فعل او به عنوان همسر یا دوست
های غیرتمندانه را به همراه دارد. در حالی که اگر آماج ابژگی عاطفی دختر یا خواهر واکنش

جا بیان  دهند. به جز مواردی که در اینباشد، افراد تحمل و تسامح بیشتری از خود نشان می
ست. به های ظاهری در این زمینه موثر اهای دیگر زن مثل پیر یا جوان بودن، زیبایی شد ویژگی

 اندامی دارد همیشه در اضطراب و نگرانی است.وضوح مردی که همسر زیبا و خوش
سازی است که اشاره به قصدمندی یا ابژه_پارامتر دوم در این ارزیابی زن نوع خود

ابژگی باشد، _غیرقصدمندی زن دارد. در صورتی که ادراك مرد حاکی از قصدمندی زن در خود
شود. در نقطه مقابل وقتی ی او شدید و به سمت زن معطوف میهاشدت اضطراب و شکل کنش

ورزی هایش اش بیشتر شده و کنشادراك مرد حاکی از عدم قصدمندی زن باشد آرامش روانی
 متوجه اجتماع مردانه می گردد. 

 
 . بحث و نتيجه گيری6

دهد. پینیدگی یورزی مردان ایرانی در بستر به شدت پینیده، متالطم و گاه متناقضی رخ مغیرت
ها در تجربه زیسته هر یک از ما و همننین با مشاهدات مستقیم قابل ورزیو تناقض در این کنش
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رویت است. پژوهش ما تالش داشت که این پینیدگی، تالطم و تناقض را که هم در ذهن و هم در 
ان ناموس مرد کنش مرد ایرانی وجود دارد توضیح دهد. فضای تعامل، وضعیت و جایگاه زن به عنو

و وضعیت اجتماع مردانه که در یک موقعیت حاضر هستند از یک سو و از سوی دیگر شرایط 
دهند و موقعیت های علی همگی دست به دست هم میگر متعدد و همننین پیشینهمداخله

ورزی مرد تأثیرگذار کنند. همه این عوامل در ارزیابی و کنشورزی مرد را پینیده میکنش
های غیرت چندبعدی، چندجانبه و متکثر باشند. تعدد عوامل موثر باعث شده که موقعیتهستند. 

ورزی فرایندی دشوار خواهد بود که ذهن کنشگر را پر واضح است که در این شرایط فرایند غیرت
ورزی را دشوار خواهد کرد. هر چه وزن و اهمیت به شدت درگیر کرده و ارزیابی، قضاوت و کنش

شود. در عین حال هر عامل که ضریب بیشتر باشد بر پینیدگی موقعیت افزوده میاین عوامل 
-ورزی مرد را بیشتر شکل مییابد و غیرتتری میتاثیرگذاری باالتری داشته باشد نقش پررنگ

بندی به اصول آن بر هر  دار و با اهمیت است که پایدهد. گاه اعتقادات مذهبی در فرد چنان ریشه
کند. گاه دغدغه آبرو کند و فرد در خلوت و جلوت از خطوط آن گذر نمییدا میچیز اولویت پ
دهد که در جایی که حضور دوستان، آشنایان و اقوام را شود و به فرد مجال میپراهمیت می
ای است که گونهکند مدارای بیشتر نشان دهد. گاه میزان اعتماد بین زن و مرد بهاحساس نمی

ای تنها رها کند و گاه چنان اعتمادی به وفاداری وی دارد وی را در جزیرهمرد حتی حاضر نیست 
ابایی ندارد. گاه نقش تربیت خانوادگی فرد چنان قوی است که فرد « پادگان»که از رفتن او به 

کند و گاه چنان برداری میسبک زندگی را تا حد امکان از پدر، پدربزرگ و سایر مردان خانه کپی
اش نداشته باشد. گونه سنخیتی با نحوه تربیت خانوادگیکند که رفتارش هیچیاست که تالش م

زمان، جامعه مردانه و موقعیت زن در حاشیه -ای مثل فضاهای خاص زمینهدر این حاالت ویژگی
دهد. برای های فرد هماهنگی و یکدستی بیشتر و تناقض کمتری نشان میگیرند و کنشقرار می

های ساختاری از جمله وضعیت هنجاری و ساختاری فضا نقش ویژگی برخی دیگر ممکن است
پررنگ تری بیابد و به عنوان عامل اصلی بروز کند و باعث شود که فرد صرفنظر از باورها، شکل 

های مختلف رفتار متفاوت و حتی متناقضی تربیت خانوادگی و نگرانی از مقوله آبرو در موقعیت
 نشان دهد. 

شود که هر موقعیت بستر تعاملی منحصر به فرد و ها عمالً موجب میهمه این پینیدگی
ای که براحتی قابل مقایسه با موقعیت دیگر نباشد. در نتیجه مرد ای برای مرد باشد؛ بگونهویژه

کند. به بیان دیگر همواره ضرورت به کار بستن ارزیابی جدید را در موقعیت جدید احساس می
خواهد بود. این به معنای آن است که در « در موقعیت»صر به فرد و کنش مرد کنشی ویژه و منح

ها و یا پارامترهای خاص، ثابت و توان به یک مجموعه ویژگیهنگام بحث از مقوله غیرت نمی
ورزی در غیرت»ها را تفسیر کرد؛ بلکه باید از ورزیالیتغیر اتکا داشت و بر اساس آن کنش

مندی کنیم. موقعیتنامگذاری می« مندیموقعیت»ما آن را صحبت کرد. موضوعی که « موقعیت
به این معناست که غیرت ورزی مرد ثابت نیست؛ بلکه وابسته به موقعیت و در نتیجه متغیر است. 

های به ظاهر منتاقض مردان ایرانی است. بر ورزیدهنده برخی از کنشمندی توضیحموقعیت
اد که چرا یک مرد در مقابل نگاه هرزه مردان دیگر در توان توضیح دمندی میاساس اصل موقعیت

کند؛ اما همان شب حضور شود، مشاجره یا منازعه میخیابان به همسر یا دوستش خشمگین می
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-پذیرد. موقعیتاش با مردان دیگر را میهمسرش در مهمانی با پوشش ویژه مهمانی و پایکوبی

و پیشینی نیست بلکه سیال است و در هر مندی گویای آن است که ماهیت غیرت امری ثابت 
شود. این دیدگاه از غیرت به عنوان یک عاطفه انسانی صریحاً در برابر موقعیت باز تعریف می

ناپذیر گیرد که عواطف را به طور کلی درونی، غیرارادی و اجتنابهای روانکاوانه قرار میبرداشت
معنی انکار ریشه درونی یا ذاتی چنین احساسی  مندی اگرچه بهکنند. تاکید بر موقعیتقلمداد می

ای که در جریان وقوع آن صورت های متعدد و چندگانهنیست اما بر اساس پارامترها و ارزیابی
 توان گفت که غیرت یک احساس کامالً فرهنگی است. گیرد میمی

ند. به این کمندی همننین ما را به فهم جدیدی از انواع غیرتمندی رهنمون میاصل موقعیت
مدارانه از تنها یک شکل و یک توان با نگاه متعصبانه و قوممندی، نمیمعنا که بر اساس موقعیت

 فهم خاص از غیرت سخن گفت و با اتکا به آن سایرین را از دایره غیرت خارج نمود. 
ورزی غیرت دیگر قادر به توضیح کنشبی -کند که دوگانه باغیرتمندی ما را متقاعد میموقعیت

و « موقعیت»های عاطفی و رفتاری که در بستر غیرتمندانه ایرانی نیست. از این منظر تمام واکنش
گیرد غیرتمندانه است. دوگانه های کنش انجام میها و در قالب استراتژیبا توسل به ارزیابی

نیست؛  غیرت برای ارزیابی و قضاوت در مورد وضع غیرتمندی مردان جامعه کارآمدبی -باغیرت
ها سخن گفت. به تبع همین استدالل تحول و دگرگونی در وضع بلکه باید از انواع غیرتمندی

غیرتمندی عمومی جامعه از گذشته تا به امروز را نباید به صورت حرکت از غیرتمندی به سوی 
 نست.غیرتی ارزیابی کرد بلکه باید آن را تحول فرهنگی غیرت از یک نوع خاص به انواع دیگر دابی

ورزی تنها عمل به یک سنت فرهنگی یا تکلیف به عبارت دیگر اگر انگیزه اصلی مرد از غیرت
مذهبی بود این غیرت ورزی در همه موقعیت ها بدون کم و کاست اعمال می شد اما از آنجا که 

های غیرتمندانه مخاطرات اجتماعی ناشی از ورزیدلیل و انگیزه اصلی اکثر مردان برای کنش
های پیش گفته به رسد که فرد تنها با اتخاذ استراتژیابژگی زنان است به نظر نمی_گی و خودابژ

های پیشگیرانه هیچ تضمینی برای عدم وقوع ابژگی و آرامش خاطر و امنیت ذهنی برسد. کنش
توانند جلوگیری کنند. ها نمیدهند. این کنش ها از رخداد بسیاری از موقعیتابژگی نمی_خود

های تقابلی هم اختیار عمل ابژگی در دست مرد نیست که بتواند از آن پیشگیری کند. کنش اصوالً
ها  ابژگی است. یعنی مرد زمانی به سراغ آن_العمل مرد در مواجهه با ابژگی یا خوددر واقع عکس

 رود که آننه که نگران و دلواپس آن بوده رخ داده است. در کنشهای مدارا هم، آننه که موجبمی
العمل یا برخورد تقابلی نیست. و نگرانی و اضطراب مرد بوده، رخ داده است اما مرد قادر به عکس

های مرد اگرچه ممکن است به تأمین ورزیکه غیرت این حاکی از انفعال مرد دارد. نتیجه این
رسد کمکی جدی به تأمین آرامش و امنیت نسبی امنیت اجتماعی منجر شود ولی به نظر نمی

 ورزیهای غیرتمندانه حاصل ر او بکند. آرامش و تامین امنیت محدودی که از طریق کنشخاط
 ای، موقت و معطوف به موقعیت است. شود، کامالً لحظهمی

بیند و به همین دلیل انواع ابژگی می جا که مرد حوزه عمومی را عرصه پرمخاطره از آن
را نسبت به اجتماع دارد، اضطراب، تشویش و مضطرب و نگران است، تا زمانی که این حس ناامنی 

دهد هر زمان که فرد ادراك مندی نشان میطور که منطق موقعیت هایش پابرجاست. همانکنش
کند و هر کجا که برداشت کند موقعیت امن و بدون مخاطره است آرامش و امنیت خاطر پیدا می
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 شود. مضطرب و نگران می ابژگی همراه باشد،_او از موقعیت با ادراك ابژگی یا خود
بنابراین بهترین راه برای رفع اضطراب و دلواپسی مرد و کسب آرامش و امنیت، عاری شدن 

شود که آرام آرام جامعه از مصادیق ابژگی است. رفع مصادیق ابژگی و ادراك امنیت باعث می
وند. یعنی ضرورت های غیرتمندی برای بخش بزرگی از مردان بالاستفاده و بالموضوع شاستراتژی

کارکردی خود را از دست بدهند. این به معنای آن است که اگر مصادیق ابژگی از میان برود، 
ها و ... وجود نداشته ورزی وجود نخواهد داشت. اگر نگاه ابژه، کالم ابژه، مزاحمتدلیلی برای غیرت

 ورزی نخواهد داشت.باشد، فرد دلیلی برای غیرت
های گذاری شک به سیاستتامین امنیت اجتماعی امری است که بیرفع مخاطرات ابژگی و 

های دولتی تصور رفع مصادیق  ریزی دستگاههای مختلف بستگی دارد. بدون برنامهدولت در عرصه
هایی را برای رسد. اما اقدام عملی دولت در این زمینه چالشابژگی در جامعه ممکن به نظر نمی

شود که همواره غیرت به جا ناشی می دارد. این چالش از این خود دستگاه حاکمیتی به همراه
هایی مثل حجاب و پوشش زنان عنوان ابزار و اهرم نظارت و کنترل غیررسمی حاکمیت در عرصه

 بی حجابی زن بی غیرتی مرد را نشان »های رسمی مثل شده است. دیوار نوشتهاستفاده می
 دهد. ان میبه خوبی این نگاه و نسبت را نش« دهد.می

گیری مردان در افول مخاطرات اجتماعی به افول مظاهر غیرت ورزی و در نتیجه عدم سخت
های دولتی در  گذاری شود و این با اهداف و سیاستهایی مثل حجاب و پوشش منجر میعرصه

که حاکمیت باید بین دو امر مهم دست به  عرصه پوشش و حجاب زنان مغایر است. نتیجه این
 حجابی. ابژه زدایی و تحمل بی -2وجود ابژگی و حفظ حجاب،  -3بزند: گزینش میان گزینش 

به بیان دیگر سیاست فرهنگی یا باید حضور ابژگی را در حوزه عمومی بپذیرد تا هم زنان و 
های دینی را حفظ کنند؛ یا با رشد فرهنگی و شهروندی مردان  هم مردان را متقاعد کند که ارزش

های اسالمی  ی مقابله کند. در این صورت غیرت مرد دیگر اهرمی برای حفظ ارزشجامعه با ابژگ
مورد نظر حاکمیت نخواهد بود. تا به امروز سیاست فرهنگی دولت در این زمینه پذیرش ناامنی 

 حاصل از ابژگی و تکیه بر ضرورت کارکردی غیرتمندی بوده است.  
رود. تجربه تاریخی نشان داده است که  ان میکلی از می شاید هینگاه نتوان گفت که غیرت به

ای همه مصادیق ابژگی از جمله مخاطرات تجاوز و خیانت کامالً مرتفع نشده و در هیچ جامعه
آمیز یا نخواهد شد و تا زمانی که خیانت و تجاوز در جوامع مختلف وجود دارد، احساسات حسادت

گذاران فرهنگی از زوال غیرت و  گرانی سیاستغیرتمندانه نیز پابرجا خواهند ماند. از این رو ن
 غیرتمندی ضرورتی ندارد.
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پيرامون خشونت عليه  فراتحليل مطالعات انجام شده
 زنان
 

 رضا مستمع عاليه شكربيگی،
 (23/32/31، تاريخ پذيرش21/22/31)تاريخ دريافت 

 
اجتماعی آن چه در جوامع توسعه یافته و  خشونت علیه زنان در ابعاد خانگی و چكيده:

دغدغه و آسیب مطرح بوده است.  چه در جوامع درحال توسعه همواره به عنوان یک
های مختلف  داشتن روش تحقیقات زیادی روی این مسئله انجام شده منتها به دلیل

را در یک قالب  عدد نظری، نتوانسته این انبوه نتایجبرخورد با مسئله و شقوق مت
آورد. در این  های آتی در این حوزه باشد فراهم پژوهشی که نقطه عطفی برای پژوهش

کاربردی در  پژوهش 22کارگرفته شده در   بندی نظریات به پژوهش فراتحلیلی با دسته
 های ا بررسی روشهای پرکاربرد استخراج و سپس ب حوزه خشونت عیله زنان، تئوری

ها  ها عالوه بر مشخص کردن حیطه و میدان مطالعاتی، اجزا پژوهش تحقیق آن
بندی فرضیات مشخص گردید، ربط نظری با مدل  شده است. در طبقه بندی دسته

 ،"منابع" همخوانی اندکی داشته و تنها سه نظریه ها نظری ارائه شده در پژوهش
"یادگیری" "فمنیستی" و  نهایت   ل فرضی کاربرد اصلی داشته است. دردر تبیین مد 

تایید فرضیات  های قدرتمند آماری نقش این سه نظریه در تبیین و با استفاده از روش
اقتصادی، جنسیتی  های ها نیز براساس اتکا بر پایگاه سنجش شد. پیشنهادهای پژوهش

 .بندی گردید و آموزشی دسته

 .زنان، خشونت خانگی، فراتحلیلعلیه  خشونت، زنان، خشونت :مفاهی  کلیدی

 
  

 
 نویسنده مسئول(                  اسالمی واحد تهران مرکزی هیات علمی دانشگاه آزاد(a_shekarbeugi@yahoo.com 
تهران و پژوهشگر مرکز  شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدانشجوی دوره دکتری تخصصی جامعه

 rezamostame@yahoo.com .                                                 های مجلس شورای اسالمی پژوهش
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 مقدمه و بيان مسئله
خانوادگی( و اجتماعی )عمومی( آن، چه در جوامع توسعه یافته ) خشونت علیه زنان در ابعاد خانگی

توسعه همواره به عنوان یک دغدغه و آسیب مطرح بوده که طیف آن از  و چه در جوامع درحال
باشد. زنان در طول  های فرهنگی و بومی متغیر می س مولفهجوامع عقب مانده براسا جامعه صنعتی تا

مورد  و در بسیاری از نقاط جهان به دلیل درك نادرست از حقوق انسانی و دالیل دیگر، همواره تاریخ
بوده است. امروزه با  اجحاف قرار گرفته و برای سرکوب ایشان یکی از نزدیکترین ابزار اعمال خشونت

علم و تکنولوژی، هنوز  ها و توسعه جوامع، رشد تمدن و فرهنگ آن های صنعتی وجود پیشرفت
کنونی که جهان وارد هزاره  آید. در عصر پدیده خشونت خانوادگی یک معضل جهانی به شمار می

های تکان  برنبسته است، بلکه گزارش جدید میالدی شده است، نه تنها خشونت از زندگی زنان رخت
شود که نشان از نقض حقوق  و کنار جهان ارائه می ات و اخبار از گوشهدهنده از حوادث، آمار، اطالع

دارد که فقط اشکال و صور خشونت علیه  حقیقت تلخ پرده برمی بشر در مورد زنان دارند و از این
  .ماهیت آن کماکان پابرجاست زنان تغییر کرده است و

 توجه همواره آن بر مؤثر املعو و خشونت علیه زنان به ها پژوهشگران و دولت نیز ایران در
 حجم و شده انجام این پدیده بر مؤثر عوامل برای شناخت گوناگونی های پژوهش که طوری به اند، کرده

 ها پژوهش این رسد می نظر به اما است؛ شده آن دربارة صرف پژوهش انسانی و مالی منابع از عظیمی
 که است این اساسی دالیل از یکی .اند ودهنب موفق چندان کشور در آن تقلیل سطح یا مسئلة حل در

 .نیست یک دست و هماهنگ ها پژوهش این حاصل از نتایج
گذشته  های مند پژوهش م توان مطالعه و بررسی نظا راستای حل این موضوع، فراتحلیل را می در

درباره یک  اند. هنگامی که هایی که همه درباره یک عنوان خاص به عمل آمده دانست. پژوهش
را مجدداً مورد  ها توان همه آن پژوهش های متعددی صورت گرفته باشد، می وضوع خاص، پژوهشم

فنون آماری خاص، نتایج همه آن  مطالعه قرار داده و با یکدیگر مقایسه کرد و در واقع با استفاده از

: 3113ان, زاهدی و دیگر) .نتیجه واحد رسید ها را با یکدیگر تلفیق و ترکیب نموده و به یک پژوهش

 (33 و 34
دلیل تعدد و تنوع اهداف، جامعه آماری،  ها پیرامون خشونت علیه زنان به درخصوص پژوهش

نتایج به دست آمده پراکنده، نارسا و  ها، ها، مقاطع، بررسی شده و طرح تحقیق پژوهش نمونه
زه را با نوعی از های ضمنی، پژوهش در این حو فرض اند که در اکثر مواقع با وجود پیش غیرکاربردی

در این حوزه تحقیقاتی که فرد دچار پیشینه ذهنی  کند. از اینرو فراتحلیل داوری مواجه می پیش
های یک مطالعه با   شود. همننین به ارتباط ویژگی می ها  داوری است، باعث کاهش احتمال پیش

گر، تنها خالصه کردن  کند. چون هدف فراتحلیل آماری تأکید می های  مطالعه دیگر به واسطه روش

متوسط یا تعیین سطوح شاخص نیست، بلکه او  "اندازه اثر" تحقیق با یک مجموعه کاملی از ادبیات

مطالعه کند.  شناختی مطالعات و عوامل دخیل در اندازه اثر را های روش  کند چگونگی ویژگی می سعی
 (.3113( )سهرابی فرد, 3191)ایزانلو, 
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های انجام شده در  های نظری پژوهش یب و مقایسه روش و دیدگاهاین پژوهش، ترک هدف اصلی
ای منسجم  علیه زنان و نیز ایجاد ارتباط نظری بین مطالعات و به دست آوردن نتیجه زمینه خشونت

نظری  های های آماری است تا به کمک آن، زمینه نتایج پراکنده مطالعات، بااستفاده از روش از میان

 :گیرد خص شود؛ درنتیجه، سؤال اصلی تحقیق نیز در همین جهت شکل میمؤثر بر این مسئله مش

های نظری مؤثر بر خشونت علیه زنان به تفکیک فرضیات مشابه  اندازه اثر برای زمینه برآورد کلی
عبارتی آزمون  کند و آیا آماره مذکور به لحاظ آماری معنادار است. به چه فاصله اطمینانی تغییر می در

وجود دارد و نیز فرضیاتی  ه بین کاربرد نظریات مطرح شده و خشونت علیه زنان ارتباطاین فرضیه ک
و روش تحقیق و برخی دیگر از اجزا  گیری پیرامون این برآورد که بین اندازه اثرها و تکنیک نمونه

  .پژوهش ارتباط منطقی وجود دارد

مورد بررسی چه نوع های  های فرعی از قبیل این که در پژوهش پاسخ به پرسش همننین
 گیری، استنباط ها از نظر وضعیت نمونه بیشتر استفاده شده و نیز سنجش کیفیت پژوهش نظریاتی

 .گیرد های تحلیل مطمح نظر قرار می فرضیات از نظریات، واریانس تبیین شده و سایر روش

 
 انجام پژوهش ضرورت

 ای آید. در واقع پدیده ا به حساب میعلیه زنان یکی از معضالت اجتماعی کلیه کشورهای دنی خشونت
را  های آن بایست زمینه های خود، می است کهن و جهانی که تمام کشورها متناسب با ویژگی

علیه زنان تک  های خشونت بشناسند و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن بپردازند. زمینه
دربردارند. این گستردگی در  های نظری را نای از تبیی باشند و به همین دلیل طیف گسترده علّی نمی

ها گوناگونی بوجود آورده که طیف  یافته در روش و  بنیان نظری وبالطبع نحوه برخورد با مسئله،
ها،  زنان پدید آورده است. همننین تفاوت در کاربست وسیعی از رویکردها را در تبیین خشونت علیه

سازد. بنابراین  ها را دشوار می پژوهشی مقایسه یافته ایه ها و موقعیت گیری، روش ابزارهای اندازه
حلی است  ها مستلزم راه انتشار، تفسیر، ارزشیابی و شناخت نقاط آن ها، کاربرد نتایج متناقض پژوهش

و تجزیه و تحلیل درست پیشینه پژوهشی، به کارگیری شواهد متضاد و  که مبتنی بر بازنگری
حل مبتنی بر شواهد متضاد از لحاظ پیامدهای گوناگون جهت  راهاست.  استفاده از یک روش ترکیبی

(. از این منظر 31: 3111حوزه برای کاربرد عملی ضروری است. )هومن،  پیشرفت بیشتر در یک
پیرامون خشونت علیه زنان انجام گرفته است که عالوه بر نتایج گوناگون، نحوه  مطالعات متعددی

 بندی عوامل موثر و است. این تنوع باعث گردیده در جمع ها مختلف با مسئله در آن برخورد
برسیم. در  پدیدآورنده این پدیده و بازخوردها و نتایج حاصل شده، نتوانیم به یک نتیجه مشترك

خشونت علیه زنان  انجام این فراتحلیل سعی بر ضرورت بازنگری در مبانی نظری برخورد با مسئله

  .حاصل آورد وفاق نظری در تبیین این پدیدهاست تا بر اساس این نتایج بتوان 

 
 



 2شناسی ایران، دوره پانزدهم، شمارۀ  مجله جامعه

056 

 

 هدف پژوهش
پژوهش، بررسی مطالعات و تحقیقات کاربردی پیرامون خشونت علیه زنان در ایران است.  هدف این

 های بندی روش این روند پژوهشی، هدف اصلی بررسی نظریات به کارگرفته شده به عالوه دسته در
منظور فراتحلیل  ها به بندی رویکردهای نظری پژوهش براین طبقهباشد. بنا ها می تحقیق و نیز یافته

توان به شناخت  می باشد. همننین از اهداف فرعی کلیه اجزاء یک پژوهش هدف این تحقیق می

 .اینگونه تحقیقات اشاره نمود بیشتر نظریات پیرامون این مسئله و یافتن فصل مشترك نظری در

 
  انجام پژوهش روش

جام این تحقیق فراتحلیل است. روش فراتحلیل را اولین بار جین گالس رئیس در ان روش اصلی
اند:  به کار برد. در تعریف فراتحلیل گفته 3913آموزشی ایاالت متحده در سال  انجمن تحقیقات

های  های آماری است که برای یکپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهش ای از روش مجموعه فراتحلیل»  
گذار روش فراتحلیل است  (. گالس که خود درواقع بنیان3111)شریفی، « رود می به کار کاربردی

ها و تحقیقاتی که  به عبارت دیگر در این روش تحلیل«. هاست فراتحلیل، تحلیل تحلیل»: گوید می

 گیرند و تحقیقات در یک موضوع انجام شده است گردآوری شده و مورد تحلیل مجدد قرار می درباره
 .(21: 3913شوند )ولف، بندی می از ضعیف به قوی رتبهیک طیف خاص 
شود. دوم، از  ابتدا، هدف پژوهشگر مشخص و مسئله تحقیق به روشنی تعریف می در فراتحلیل

گیری به  های پژوهش مورد نظر هماهنگی دارند، نمونه هایی که با مالك موجود، از آن بین مطالعات
سی جامع تمامی جامعه مطالعات مربوط است. سوم، آید؛ به طور معمول فراتحلیل برر می عمل
ها براساس هدف تحقیق فراتحلیلی کدگذاری و  های آن آوری و ویژگی تحقیقات جمع های داده

شود، به طوری که قابل  شود. نتایج مطالعه به یک مقیاس کمی مشترك تبدیل می می بندی طبقه
 های آماری مورد ها، روش های مطالعات و یافته باشد. سرانجام برای بررسی روابط بین ویژگی مقایسه

کنیم که  می ای را انتخاب گیرد. به طورکلی برای اجرای روش فراتحلیل، ابتدا حوزه استفاده قرار می
مراحل زیر را به  های انجام شده در آن حوزه دو پهلو یا مشتبه کننده باشد، سپس نتایج پژوهش

 :دهیم ترتیب انجام می

 پژوهش ها؛ بع و ارزشیابی نتایجشناسایی منا. 3
 با یکدیگر؛ ها های انتخاب شده و مقایسه آن ترکیب نتایج پژوهش. 2
 (.2132( )نورمن، 3119طباطبائی،  کاهش خطا )قاضی ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور. 1

 علیههای کاربردی حوزه خشونت  با مطالعه اسنادی از نوع تحلیل محتوای متون، پژوهش در این جا
نظری،  بندی های مورد نیاز جهت پوشش اهداف متصور، دسته گیرند و داده زنان مورد واکاوی قرار می

رویکرد کاربردی، استخراج  پژوهش منتخب با 22ها و پیشنهادها از میان  روشی و تحلیلی مبتنی بر یافته

مورد که مرتبط با  22زه، پژوهش در این حو 31از  از میان بیش "جامعه آماری" گردد. بدین منظور می

ها  بود، برگزیده شد. نکته مهم دیگر آنکه در انتخاب این پژوهش روش برخورد با مسئله در این پژوهش
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 شناسانه به مسئله خشونت علیه زنان داشتند، مورد پایش و تحلیل قرار رویکرد جامعه بیشتر آن دسته که
وامتیازات )از یک  داور قرار گرفت 3روایی در اختیار ها به منظور سنجش میزان  گرفتند. ضمنا این پژوهش

آوری  تکنیک جمع .روایی اثر بخش مورد ارزیابی قرار گرفت ضریب نهایی ها با استفاده از تا صد( آن
ها، تحلیل توسط ارزیاب و نیز در بخشی با استعانت از  گردآوری آن پرسشنامه معکوس بوده و پس از

3 افزار نرم
spss  و cma

 .ر تحلیل اندازه اثرها به کارگرفته شدد  2

 
 خشونت عليه زنان تبارشناسی

است.  عوامل فرهنگی زمینه ساز خشونت علیه زنان توجه نموده و با آن به مقابله برخاسته اسالم به
ترجیح دارد، به  باشد، از جمله: اعتقاد به این که وجود پسر بر دختر این عوامل فرهنگی متعدد می

اند، یا این که  اقتصاد خانواده ی کننده پسران بازده اقتصادی دارند و دختران مصرفاین دلیل که 

 .سعادتمندی آنان افزون تراست پسران امکان رشد و تعالی بیشتری دارند، لذا

به  زنان علیه آمیز خشونت کارهای توصیف کلی خشونت علیه زنان اصطالحی تخصصی است که برای
این شکل از خشونت علیه گروه خاصی از مردم )زنان( اِعمال  ،1رود. همانند جرم ناشی از تنفر کار می

 (.3113حسینی، ؛ 3113 قربانی پایه اصلی خشونت است )آقابیگولی، جنسیت شود و می

حقوقی سازمان ملل متحد خشونت علیه زن این گونه تعریف شده است: اعمال هر گونه  طبق اصول
ارتکاب عمل  ی که تؤام با درد و رنج باشد؛ اعمّ از تهدید یاکه نتیجه آن آسیب جنسی و روان خشونت

 .یا در محیط خانه از جنسی گرفته تا سلب آزادی صرفنظر از آن که در مَالءِ عام بوده باشد و

 :خوانیم مى ماده اول قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد درباره رفع خشونت علیه زنان نیز در

 باشد که مبتنى براختالف جنسیت آمیزى مى ه معناى هر عمل خشونتخشونت علیه زنان ب اصطالح
به این  بوده و منجر به صدمه یا رنج بدنى، جسمى، روحى براى زنان گردد و یا احتمال منجر شدن

زورگویى، محروم سازى خود  ها وجود داشته باشد. از جمله تهدید به این گونه اعمال، ها و رنج آسیب
( 24: 3111خصوصى )اعزازی،  ر محیط عمومى روى بدهد خواه در زندگىسرانه آزادى، خواه د

 (.3111)اعزازی، 
 

 های مورد بررسی بندی اجزا پژوهش طبقه
 مبانی نظری بندی طبقه -الف

توضیح  هایی که قادر به شناسی، در مورد خشونت نیز وجود نظریه  هر پدیده دیگری در جامعه مانند
ها و مبانی  دیدگاه ی در مورد آینده باشد ضرورت دارد. در صورت وجودبین و تفسیر این پدیده و پیش

گیرند بلکه در نهایت عوامل و  قرار می نظری، نه تنها اعداد و ارقام پراکنده بهتر مورد تفسیر و بررسی

 

1. Statistical package for social science 

2. Comprehensive Meta-Analysis 
3. Hate Crime 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
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پردازان نیز  یابند؛ بنابراین نظریه و توضیح می نماید قابل تبیین شرایطی که خشونت درآن بروز می
کردند الگویی نظری برای تبیین پدیده خشونت خانوادگی ارائه  د آهسته، متوجه شده و سعیهر چن

مورد بررسی در فراتحلیل به نظریات متعددی اشاره شده و از روی آن  های دهند. در میان پژوهش
های نظری  پذیرفته است. در این تحقیقات برای پرخاشگری علیه زنان چهارچوب مدل سازی صورت

 شناسی در مورد خشونت پرداخته و در برخی به اختصار به های جامعه که بیشتر به نظریه شدهارائه 

منزله غریزه در  ها پرخاشگری به های روانشناسی، به خصوص با تکیه بر آثار فروید که در آن دیدگاه
گردد به  قبل از فروید برمی های غیرعلمی آن به شود. این عقیده که پایه نظر گرفته شده اشاره می

زنند که انسان  و خشونت دست می طور ساده براین مبناست که افراد به این سبب به پرخاشگری
های خود پیرامون خشونت  نیز در بیان دیدگاه شناسان جامعه(. 3111طبیعتاً پرخاشگر است )اعزازی، 

اند.  داشتهروشی یکسانی درباره تحلیل این موضوع ن و به خصوص خشونت علیه زنان زمینه فکری و
های انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته و خاستگاه و  در پژوهش در این مطالعه نظریات متعددی که

پژوهش مرتبط با بحث خشونت مردان  22استخراج شده است؛ از میان   داشته شناختی بینش جامعه
 ها، تعدد ر پژوهشبه خصوص علیه زنان، با ذکر مختصری از نظریات مورد استفاده د در خانواده و

 :ها نیز برشمرده شده که به قرار ذیل است کاربرد آن

 
 های مورد بررسی نظريات پيرامون خشونت عليه زنان در پژوهش -1جدول

ف
دی
ر

 

 شرح نظریه

3 
یادگیری 
 اجتماعی

یا دیگران( و  رفتار از طریق تقلید )تقلید رفتار اعضای خانواده "بندورا" این دیدگاه از
رفتار در محیطی  تجربه های مستقیم فرار گرفته می شود. اگر ارائه این هم از طریق

حتی بدون وجود  باعث برطرف کردن نیاز برای رسیدن به هدفی گردد احتمال بروز آن
دهد که برای  پاداش هم زیاد خواهد بود به خصوص اگر این رفتار را الگویی ارائه

اشترواس و همکاران  .نیز داشته باشد گر ارزش و اهمیت داشته پایگاه باالیی مشاهده
 :اند مراحل زیر را در یادگیری خشونت از طریق خانواده مشخص کرده

یادگیری این موضوع که افرادی که یکدیگر را دوست دارند به هم رفتار خشونت  -الف
 .نیز دارند آمیز

 نبود منع اخالقی در مورد خشونت -ب
 .حل دیگریمجاز بودن خشونت در صورت نبود راه  -ج

آموزند  گیرد. دختران می های جنسیتی را فرا می تحت تاثیر خانواده به تدریج نقش فرد
سال همراه با پذیرش و فرودست و وابستگی به مرد است و  نقش جنسیتی زن بزرگ که

آموزند که مردان برتر از زنان هستند و باید به دنبال امیال و آرزوهای  نیز می پسران
 .باشند خود

 مبادله 2

 کوشد سود خود را به این نظریه براین است که در روابط میان افراد هر فردی می اساس

دخیل  حداکثر و هزینه هایش را به حداقل برساند. در نتیجه تنها زمانی که برای افراد
گلز  .ماند در یک رابطه هزینه و سود در سطح متعادلی باشد رابطه میان افراد پابرجا می

 کند. از این منظر در یک رابطه نظر این دیدگاه بدین شکل توصیف می خشونت را از

خشونت آمیز میان زن و شوهر نسبت سود و هزینه به شکل زیر است: شوهری زن خود 
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 زند و از دید او این رفتار به حق است زیرا از آن جا که زن رفتاری مطابق کتک می را

 و تعارض به وجود آمده خاتمه بخشیدن میل او ندارد رابطه هزینه و سود نامناسب است

 کند از طریق پیش گرفتن تماید در نتیجه شوهر سعی می به این وضعیت را ضروری می

رفتار  آمیز مجدداً تعادلی در خانواده برقرار کند. ودر اثر این رفتار زن از رفتار خشونت
است  توانسته رسد و از آن جا که دارد و مرد به هدف خود می ناشایست خود دست برمی

 .یابد بر جریان زندگی نظارت داشته باشد اعتماد به نفسش افزایش می
های شغلی وجود نداشته باشد فرد آن شغل را رها  رابطه متعادلی میان سود و هزینه اگر
کند. در حالی که روابط خانوادگی دارای جنبه های عاطفی و اجتماعی است که رها  می

ده جدید بسیار مشکل است .در نظریه مبادله افراد آن و پیدا کردن خانوا کردن
شوند که برای کسب حداکثر رضایت و  عاقل و محاسبه گر در نظر گرفته می موجوداتی

کنند با آن که نظریه مبادله  زیان بایکدیگر رابطه ای مبادله ای برقرار می دادن حداقل
ظهار داشته اند هدف آن گونه که منتقدان ا کند همان عدالت را به ذهن القا می نوعی
 .استفاده برای مشروعیت بخشیدن به حقوق قدرتمندان است سوء

1 
نظارت 
 اجتماعی

نظارت اجتماعی بر وجود جرم و رفتار خشونت آمیز در انسان چه دارای  نظریه
ورزند در  درونی باشد و چه از طریق عوامل محیطی به وجود آید تاکید می های انگیزه

ل حاکم است که افراد برای رسیدن به هدفی یا دستیابی به اقتدار در این اص این نظریه
دیگران به استفاده از زور و قدرت تمایل دارند اصل دوم این است که نظارت  برابر

گیرد زیرا از آن جا که  به مثابه مانعی در سر راه اقتدار و خشونت قرار می اجتماعی
رم و جنایت و رفتار نابهنجار تمایل های اجتماعی به ج بدون وجود محدودیت انسان
 ها را بوجود آورد. در این نظریه برای جامعه باید سازوکار )مکانیسم( نظارت بر آن دارد

باعث  انجام رفتار بزهکارانه وجود فشار خارجی ضرورت ندارد بلکه نبود نظارت اجتماعی
 .شود بروز چنین رفتاری می

 کند که چرا مردان همسران خود را اده سوال میدر مورد انطباق این نظریه با خانو گلز

 زنند؟ پاسخ ساده این است که چون این عمل مجاز است. در خانواده با غیبت کتک می

 های نظارتی دولتی روبرو هستیم و عالوه بر آن وجود نگرش تقسیم قدرت بر حسب نهاد

 ات زنان وکند. اکثر اوق جنس است که وجود این عوامل بروز خشونت را تسهیل می

با  کنند تنها راه از میان برداشتن خشونت انطباق رفتار و عالیق خود کودکان گمان می
ای است که گرین آن را نظارت از طریق  های شوهر و پدر است این پدیده درخواست

 .نامیده است رایی هم

4 
کارکرد 
 گرایی

است که در آن  نظریه توجیه کننده خشونت است در این دیدگاه خانواده گروهی این
های سنی متفاوت مدتی طوالنی در ارتباط نزدیک با هم  ها و گروه با جنسیت افرادی

ها در این گروه سلسله مراتب براساس تخصص یا  دارند و برخالف سایر گروه قرار
گیرد بلکه براساس جنسیت سن و قدرت اقتصادی و  لیاقت صورت نمی صالحیت و

ه ناهمگون سبب به وجود آمدن تضادهای آشکار یا در این گرو وجود عالیق متفاوت
نظریه رفع تضادهای خانوادگی از راه خشونت امکان پذیر است و  شود. در این پنهان می

شود و خانواده به کارکردهای  جریان زندگی روزمره می خشونت سبب طبیعی شدن
ولیت اصلی زنان انجام دادن وظایف خانوادگی و مسئ پردازد. مسئولیت اساسی خود می

 .خارج است مردان برقرار ارتباط با جهان
کند و پدر را رئیس و مادر را مدیر  های جنسیتی تاکید می بر تفکیک نقش پارسونز
داند. در صورت وجود تعارض در خانواده، مرد به خشونت متعادل  خانواده می داخلی

تمال زیاد در اثر سازد و به اح و از این طریق شخصیت خود را متعادل می زند دست می
رسد بنابراین خشونت متعادل که  آمیز او تضاد خانوادگی به پایان می رفتار خشونت
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تواند تحمل کند سبب به نمایش درآوردن احساسات فرد به صورت  را می جامعه نیز آن
این بهتر از آن است که فرد احساسات خود را حبس کند و ناگهان  گردد که آزاد می

متعدد در زمینه خشونت مشخص شده است که تحمل  های بررسیمنفجر گردد. در 
 .شود آمیز و خطر ناك می خطر، زمینه ساز رفتار خشونت خشونت بی

3 
هماهنگی 
 فرهنگی

فرهنگی در مورد وجود هماهنگی میان ارزش های اساسی یک جامعه و  هماهنگی
ط مشخصی میان کند. دوباش و دوباش ارتبا مانند خشونت بحث می ای اجتماعی پدیده

اند. مردانی که با  مردان نسبت به زنان و هنجارهای اجتماعی یافته رفتار خشونت آمیز
کنند که در آن حاکمیت مردان  کنند در فرهنگی زندگی می بدرفتاری می همسران خود

های دیگر این فرهنگ تائید پرخاشگری مردان،  زنان است از ویژگی بسیار بیشتر از
و فرمانبرداری زنان است بنابراین در جوامع پدرساالرانه استفاده  نهوجود حاکمیت مردا

ثبات و برقراری امتیازات مردان دارای مشروعیت است و همننین مردانی  از قدرت برای
دهند  برند که عمل خالفی انجام می زنند به ندرت گمان می را کتک می که زنان خود
شوند رفتارشان بر طبق  عتقد میحمایت هنجارهای عمومی جامعه م بلکه در اثر

ای استفاده از  فرضیه دیگر این است که هر قدر جامعه .هنجارهای اجتماعی است
جذاب تبلیغ کند احتمال مشروعیت بخشیدن به آن  خشونت را برای رسیدن به اهداف

ها به  فرهنگ باوکر بر این باور است که خرده .یابد در ابعاد دیگر اجتماعی افزایش می
ها مخالف  گیری آن امکان دارد حتی جهت ات فرهنگ حاکم وجود دارند ومواز

متعلق به طبقات پایین جامعه رفتار  هنجارهای عمومی جامعه باشد و تنها در افراد
 .هم چنین رفتاری وجود دارد گنجد بلکه در طبقات دیگر جامعه آمیز نمی خشونت

3 

  ساختار
اجتماعی 

و  )تنش
 (تضاد

 کند بیشتر های تنش آفرینی که خانواده و زنان را تهدید می موقعیتچه وقایع یا  هر

 توان باشد احتمال بروز رفتار خشونت آمیز در آن خانواده بیشتر خواهد شد. اما نمی

های تنش آفرین به خشونت خانوادگی  همیشه فرض را بر این گذاشت که موقعیت
شود که فرد خشن از طریق  احتمال بروز چنین رفتاری زمانی بیشتر می .انجامد می

تجربه خشونت را پاسخ صحیحی بداند و با اعتقاد به مشروعیت چنین  مشاهده یا کسب
. ناهمخوانی میان ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی،  خشونت بزند رفتاری دست به

و وسایل موجود و دلخواه سبب افزایش فشار گردیده و افراد را به  جدایی میان اهداف
 .دهد خشونت سوق می فاده ازسمت است

 در" :گوید دیدگاه نظریه تضاد استاین متز در مورد خشونت خانوادگی چنین می از

 نظریه تضاد، تعارض و تضاد اجزای همیشگی و چاره ناپذیر هر نوع رابطه دو نفره یا

دارد.  دستی و اهداف رقابت آمیز وجود دستی و فرو های فرا اند که در آن، موقعیت گروهی
میان  توان گروهی در نظر گرفت که در آن، عالیق متضاد و روابط رویاروی خانواده را می
گرفت،  های دیگر بهره شود و در صورتی که نتوان برای حل تضاد از روش افراد دیده می

 "شود استفاده از خشونت برای پیشبرد اهداف فردی مطرح می

 فمینیستی 1

ل اصلی خشونت وجود ساختارهای اقتداری این حوزه معتقدند که دلی صاحبنظران
جامعه است. نهاد خانواده در حکم نهاد مرکزی پدرساالری براساس  پدرساالرانه در

های  اجتماعی و استثمار زنان و کودکان بنا نهاده شده است و ایدئولوگ های نابرابری
ار سازی ها خشونت مردان انعکاس و آشک آن را حفظ کنند. از دید آن کوشند جامعه می

کلیه مردان جامعه بر کلیه زنان است که در شکل تاریخی و مقایسه  نظامی از حاکمیت
است. مارتین خشونت مردان نسبت به زنان را رسم و قاعده زندگی  تطبیقی دیده شده

اعتباری و تحقیر  که ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع بر اثر بی داند و معتقد است می
هایی که در روابط زناشویی سبب  . یکی از روش گرفته است شکل و استثمار زنان

های تولیدی و اقتصادی زنان در  ارزش جلوه دادن فعالیت بی شود قدرتی زنان می بی
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. همننین ناظران اجتماعی تقسیم  مردان در زمینه ازدواج است جامعه و افزایش اقتدار
اند و تا حدامکان  عهده گرفتهمحدود کردن آزادی تحرك زنان بر  وظایف را با توجه به
 .کنند که نقش پدر، شوهر و برادر را دارند محول می نظارت را به مردانی

 منابع 1

خانواده مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دیگری دارای نظامی اقتداری است و هر  نظام
 را به تواند سایر اعضاء که به منابع مهم خانواده بیشتر از دیگران دسترسی دارد می کس

کمتر  گوید که افراد بسیار قدرتمند خانواده فعالیت در جهت امیال خود وادارد. گود می
 زنند زیرا منابع متعدد از دیگران به اعمال قدرت از طریق خشونت بدنی دست می

دارای  ها قادر به اعمال قدرتند. اما در میان افرادی که دیگری دارند که از طریق آن
است.  ادی هستند تنها منبع قدرت، زور بدنی و استفاده از آنضعف اجتماعی و اقتص

تنها  حتی زمانی که پایگاه اجتماعی زن از شوهر باالتر باشد اعمال خشونت مرد نه
رسیدند  های گلز به این نتیجه یابد. در بررسی شود بلکه افزایش هم می کمتر نمی

و  دارند دچار سردرگمی تری قرار مردانی که نسبت به زنان خود در موقعیت پایین
 شوند و از آن جا که خشونت آخرین منبع کسب قدرت است برای اعمال ناکامی می

 .جویند حاکمیت خود به آن توسل می

 سیستمی 9

 این دیدگاه خانواده نظامی در نظر گرفته شده است که دارای مرزهای باز یا بسته یا در

ه به صورت بازخورد منفی یا مثبت قابل نفوذ با محیط اطراف خود است. این مبادل
گیرد و اهداف نهفته در نظام بر بازخورد تاثیر دارند. مثالً ممکن است  می صورت

جهت دستیابی به هدف یا بقای نظام وسیله موثری باشد. خشونت از طریق  خشونت در
دهد تحت تاثیر  نظام درونی و بیرونی خانواده به آن واکنش نشان می راه و روشی که

بازخوردهای مثبت سبب افزایش رفتارهای خشونت آمیز و بازخوردهای  گیرد ار میقر
شود باید به این نکته توجه کرد که معموالً توسل به خشونت  می منفی باعث کاهش آن

شود از طرف دیگر عدم استفاده از  و تقویت مثبت می رسد خواه می به نتیجه دل
گردد. بنابراین در نهایت  قویت منفی میتعارضی یا ت های خشونت سبب تشدید موقعیت

خشونت که از جانب محیط نیز مورد تائید قرار  طبق نظریه بر چسب زنی فرد عامل
 .یابد آمیز می گیرد خود را موظف به تکرار رفتارخشونت می

31 

جامعه 
پذیری 
 جنسیتی

تی پذیری نقش جنسی پذیری نقش جنسیتی، زنان و مردان جامعه تئوری جامعه براساس
هایی است که از آن  کنند. رفتار والدین با فرزندان متأثر از قالب دریافت می متفاوتی را

شود. حتی کسب هویت در بدو امر فرآیند  های جنسیتی تعبیر می عنوان کلیشه به
 ها آگاهانه یا ناآگاهانه دختر و پسر را مانند بین والدین و نوزاد است. خانواده ای دوجانبه

 .کنند های متفاوتی ایفا می نکرده و براساس جنسیت فرزندان خود نقش یکدیگر تربیت

عنوان  هایی است که از آن به این سبک رفتار والدین و اطرافیان با کودك متأثر از قالب
 هایی شود. طبق این باورهای جنسیتی، مردان ویژگی های جنسیتی تعبیر می کلیشه

مردان  ند و زنان ضعیف، منفعل و وابسته بهبینی و استقالل دار مانند پرخاشگری، واقع
و  از این منظر خشونت به عنوان یک ویژگی در نقش مردانه تعریف گشته .هستند

 .گردد اعمال آن بر زنان امری طبیعی تلقی می

 
؛ رینارد، جنکینز، 3111اعزازى، خشونت خانوادگی؛ زنان کتک خورده،  شهال، منبع: برداشتی آزاد از

 .های مورد بررسی و پژوهش 3113تورج یاراحمدی،  :، تهویت اجتماعی
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 مورد بررسی های ميزان کاربرد نظريات در مبانی نظری پژوهش -2جدول

ف
دی
ر

 

 عنوان پژوهش

 نظریات

ی
یر

دگ
یا

ی
ماع

جت
ا

 
دله

مبا
 

ت
ظار

ن
ی

ماع
جت

ا
ی 

رای
دگ

کر
کار

ی 
نگ

ره
ی ف

نگ
ماه

ه
ی 

رای
رگ

ختا
سا

ی 
ست

ینی
فم

بع 
ی منا

تم
یس

س
ی  

ذیر
ه پ

مع
جا

سیت
جن

ایر ی
 س

 های نظامیان اشکال خشونت خانوادگی در خانواده بررسی 3
           

            توصیفی خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه بررسی 2
            های تهرانی خشونت خانوادگی در خانواده بررسی 1
عین علل و آثار خشونت علیه زنان در خانواده در مراج بررسی 4

            به مرکز پزشکی قانونی بابل
 عوامل موثر بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده بررسی 3

           
 عوامل مؤثر بر خشونت مردان معتاد علیه زنان باردار بررسی 3

           

 لسول           ازندرانعوامل مؤثر بر خشونت مردان نسبت به زنان در استان م بررسی 1
با  میزان خشونت خانگی علیه زنان و ارتباط آن بررسی 1

            مشخصات زوجین
میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با  بررسی 9

            در شهر اردبیل های ساکن آن در میان خانواده
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31 
یری جنسیتی و پذ نقش خشونت علیه زنان، جامعه بررسی
سالمت روان گروهی از  بینی های اجتماعی در پیش سرمایه

حمایت            زنان شهر تهران
 اجتماعی

نوع و عوامل خشونت خانگی علیه زنان در بین قبایل  بررسی 33
 روان           ترکمن استان گلستان

 شناختی
ه زنان نگرش دانشجویان دختر نسبت به خشونت علی تبیین 32

            اجتماعی آزمون تجربی دیدگاه یادگیری
 خانگی علیه زنان باردار شیوع و علل مرتبط خشونت 31

           
 مطالعه  خانگی، تهدیدی علیه سالمت روانی خشونت 34

 شبکه و           شناختی زنان متاهل شهر تبریز جامعه
 رفتار گرایی

پذیری  در تهران رابطه بین جامعهعلیه زنان  خشونت 33
 تعامل           خانوادگی جنسیتی، منابع در دسترس زنان و روابط

            (علیه زنان در خانواده )تحقیقی در تهران خشونت 33
علیه زنان و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی  خشونت 31

            شهرستان شهرکرد
ی اجتماعی خانواده با خشونت  های سرمایه مؤلفه رابطه 31

شبکه و            آباد خانگی علیه زنان در شهر خرم
 تعامل

شوهران به خشونت علیه همسران مطالعه موردی  گرایش 39
           شهر شیراز

آسیب 
شناسی 

 روانی
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الگوی روابط خانوادگی و خشونت خانواده علیه زنان  ی رابطه 21
           تان لرستاندر اس

نظم 
اجتماعی یا 

 تعامل
شناختی به پدیده خشونت علیه زنان )مطالعه  جامعه نگاهی 23

            )موردی اصفهان

 زنان )مطالعة علیه خشونت بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی 22
 )روانسر شهرستان

          فشار 
 32 23 73 55 22 25 28 23 5 62 درصد از کل  7 5 26 22 3 21 2 5 2 22 مجموع

 مستقیم اشاره شده است. 

 غیرمستقیم اشاره شده است. 
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نظریه احصا شده پیرامون خشونت علیه زنان در بعد  و با استفاده از یازده 2بر طبق جدول 
درصد( در چارچوب و 11مورد ) 33پژوهش مورد بررسی،  22گردد در  جامعه شناختی، مشخص می

پژوهش  34اند. همننین در  کرده و یا غیرمستقیم بدان اشاره داشته مبانی نظری از نظریه منابع یاد
یادگیری مبنای نظری قرار گرفته و نظریه فمینیستی و پدرساالری در خشونت  درصد( نیز نظریه34)

از  درصد( نیز43پژوهش ) 31درصد( بکارگرفته شده است. در حدود33پژوهش ) 32در  علیه زنان
 اند. البته این بدان معنا نیست که فقط در یک پژوهش فرهنگی و ساختارگرایی بهره جسته نظریات

تدوین مدل  نظریه جهت تکوین و 1یا  3ها همزمان  استفاده شده باشد؛ کما این که در برخی از آن
نظریات  تحقیق آمده، نظری به کارگرفته شده است. با صرف نظر از نظریه مبادله که فقط در یک

  .اند نظر داشته پژوهش تحت 22کارکردگرایی و نظارت اجتماعی کمترین کاربرد را در 
 

 مورد بررسی های شناسی پژوهش بندی و ارزيابی روش طبقه -ب
 های پژوهشی بندی روش طبقه -1 -ب

و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی  پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار
است از روش تحقیق معانی متمایزی استنباط شود، در  رود. ممکن که در آن علم به کار میاست 

حل یک  مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه فرآیند نظام این جا منظور از روش تحقیق صرفا یک
های مورد بررسی در مجموع مساله  در برخی از تحقیقات و پژوهش ،(3111مساله نیست )خاکی، 

که مشخصا ناظر بر مقوله کلی خشونت علیه زنان است اما نحوه برخورد با  قیق وجود داردبرای تح
ها یکسان نیست. به عبارتی بسته به ماهیت پژوهش شیوه برخورد  تمامی این پژوهش این مسئله در

  .تواند متغیر باشد مسئله در هر یک از تحقیقات می با
توان به نوع مساله مورد تحقیق، مرحله تعمق  می از جمله عوامل موثر در انتخاب روش تحقیق

های تحقیق را با معیارهای  نوع تحقیق اشاره داشت. روش درباره تحقیق و عالقه شخصی محقق و
های مورد بررسی را به تفکیک  کوشیم که پژوهش این بخش می کنند. در بندی می مختلفی دسته
ات، میدان مطالعه، فرضیات تحقیق، پایش و آوری اطالع نحوه جمع گیری، های نمونه روش، تکنیک

گردد )صدیق  شناسی محاسبه می سهم هر یک از مقوالت در روش کنیم. سپس بندی می طبقه
 (.14: 3119سروستانی، 
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 *مورد بررسی های شناسی پژوهش بندی روش طبقه -3جدول

ف
دی
ر

 

روش 
 تحقیق

تعداد فرضیه 
 یاسوال

 گیری روش نمونه میدان مطالعه حج  نمونه
  روش

 ها آوری داده جمع
 روش تحلیل

زنان خانوار پرسنل نظامی  نفر300 2 پیمایشی 1
 تهران

 تحلیل واریانس پرسشنامه ای خوشه

-اسنادی 2
 پیمایشی

کننده  مراجعه زنان نفر272 6
 ارومیه های کالنتری به

 توصیفی اسناد و مدارك کل جامعه هدف

 پزشکی مراجعه به دادگاه و زوج50 2 پیمایشی 3
 قانونی شهر تهران

 ضریب همبستگی پرسشنامه تصادفی ساده

پیمایشی و  4
 میدانی

 نفر183+325 -
 دیده مراجعه به زنان خشونت

پزشکی قانونی شهر بابل و 
 ندیده خشونت  زنان متاهل

-پرسشنامه و مصاحبه کل جامعه هدف
 مشاهده

کای دو، من  ،t آزمون
 ویتنی

-اسنادی 5
 پیمایشی

ای  خوشه ایالم  زنان متاهل شهر نفر250 -
 ای دومرحله

 پرسشنامه
و  b,c آزمون گاما، کندال

 کای دو

 نفر600 8 پیمایشی 6
 کننده به زنان باردار مراجعه

های  مراکز درمان دانشگاه
 علوم پزشکی تهران

 پرسشنامه -
کای دو، تحلیل  ،t آزمون

واریانس یکطرفه، تحلیل 
 رگرسیون

 ان متاهل ساکن استانزن نفر372 5 پیمایشی 7
 توصیفی پرسشنامه ای متناسب طبقه مازندران

پیمایشی و  8
 میدانی

 کننده به مراکز زنان مراجعه نفر811 -
 آزمون کای دو، دقیق فیشر مصاحبه -پرسشنامه تصادفی-ای طبقه شهر تهران بهداشتی درمانی

تحلیل واریانس تک عاملی،  پرسشنامه -مصاحبهچند ای  خوشه های ساکن در شهر خانواده نفر400 3 پیمایشی 9
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 همبستگی اسپیرمن ضریب ای مرحله اردبیل

 نفر228+184 6 پیمایشی 10

زنان خشونت دیده 
های  به مجتمع کننده مراجعه

قضایی خانواده و زنان 
 تهران شهر عادی  دیده خشونت

 پرسشنامه نمونه در دسترس
 ،رگرسیونt آزمون

  ضریب همبستگی 

زنان متاهل قبایل ترکمن  نفر400 7 پیمایشی 11
 گلستان استان

ای  ای، طبقه خوشه
آزمون کای دو تک و چند  پرسشنامه تصادفی

 متغیره

 دانشجویان دختر دانشگاه نفر450 2 پیمایشی 12
 مازندران

ای تصادفی  طبقه
 پرسشنامه متناسب

 ،tتحلیل واریانس، آزمون
 رگرسیون چندمتغیره

 -اسنادی 13
 پیمایشی

 نفر1950 3
 به کننده مراجعه باردار زن

شهرهای  های زایشگاه
 بناب و مهاباد میاندواب،

 در گیری نمونه
 دسترس

 و ها داده ثبت برگه
 آزمون کای دو، همبستگی پرسشنامه

همبستگى، تحلیل  آزمون پرسشنامه ای تصادفی طبقه تبریز شهر متاهل زنان نفر384 9 پیمایشی 14
 مسیر

زنان متاهل تهرانی دارای  فرن200 4 پیمایشی 15
 یک فرزند حداقل

ای با حجم  طبقه
 مصاحبه متناسب

تحلیل واریانس یکسویه، 
پیرسن، تحلیل  همبستگی

 مسیر

مصاحبه  -پرسشنامه تصادفی ساده زنان متاهل شهر تهران نفر100 4 پیمایشی 16
 عمقی

 آزمون کای دو، همبستگی

 -اسنادی 17
 پیمایشی

3 
162 
 زوج

 هرستان شهرکردهای ش زوج
تصادفی 

سیستماتیک، 
 متناسب

آزمون کای دو، همبستگی  پرسشنامه
 فی

 رگرسیون پرسشنامهتصادفی زنان متاهل تحت پوشش  نفر383 - پیمایشی 18
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بهداشتی و درمانی  مراکز
 آباد خرم

 سیستماتیک

مردان متاهل تکهمسر شیراز  نفر 400 4 پیمایشی 19
 حداقل یکسال ازدواج با

تصادفی  ای طبقه
 ای  چندمرحله

 پرسشنامه
 همبستگی پیرسن، آزمون

t، تحلیل واریانس 

استان  شهری جامعه زنان نفر 383 1 پیمایشی 20
 لرستان

ای  خوشه
 پرسشنامه ای چندمرحله

 یکطرفه، واریانس تحلیل
 و پیرسن همبستگی

 چندمتغیره رگرسیون

 پژوهش 7 5 اسنادی 21

مقاالت موردی پیرامون 
زنان در  خشونت علیه

اصفهان، اسالمشهر،  شهرهای
 تبریز، تهران

 آزمون کای دو، همبستگی - -

 200 5 پیمایشی 22
 روانسر شهر متأهل زنان

استان کرمانشاه( با حداقل )
 یکسال ازدواج

ای،  خوشه
 پیرسن همبستگی مصاحبه -پرسشنامه سیستماتیک

 .باشد بررسی میمورد  های معرف عنوان پژوهش 2شماره ردیف مطابق جدول  * 
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مورد بررسی به عنوان گامی جدی از فراتحلیل،  های در این بخش و در توضیح اجزا پژوهش

خالصه  1حوزه خشونت علیه زنان، در جدول شماره پژوهش در 22شناسی  ابتدا اجزا بخش روش

ز ذکر ها احصاء گردید. در این تحقیق ا هر کدام از آن گردید و پس از کدگذاری، فراوانی تکرار

ها آن دسته که ماهیت کاربردی  چراکه در گزینش پژوهش ها اجتناب شده است ماهیت پژوهش

آننه در این جا بیش از سایر اجزا برای فراتحلیل اهمیت دارد،  اند، انتخاب شدند. همننین داشته

  .گردد که طیف وسیعی از متغیرهای مستقل و وابسته را شامل می باشد فرضیات استخراج شده می

ای نداشتند.  به سوال و یا فرضیه اشاره (درصد31مورد )چهار  پژوهش مورد بررسی  22از تعداد 

به سوال یا فرضیه نشده، باز از دل بیان مسئله و یا  البته سعی شده تا حتی اگر اشاره مستقیم هم

اند ولی در  شوند. عمده تحقیقات به سوال و فرضیه اشاره داشته اهداف سواالت و فرضیات استخراج

اهداف، سوال مطرح شده که همان مبنای تحلیل ما قرار گرفته است.  مواردی در قسمت تبیین

جایگاه سوال با فرضیه در تحقیقات اجتماعی و یا هر پژوهش دیگر متفاوت  دانیم همان طور که می

د، اتخاذ ها سواالت هستن حقیقت فرضیات از برآیند اجزای مختلف پژوهش که یکی از آن است و در

 درصد( اثر به صورت مستقیم به فرضیه اشاره کرده و دو13) 1پژوهش حاضر  22از میان  گردند؛ می
 مورد 1درصد( غیرمستقیم فرضیه خود را بیان نموده است. پیرامون سواالت نیز 9پژوهش )

 .هایی را مطرح کرده و یک مورد اهداف را به شکل سوالی بیان نموده است درصد( پرسش36)

از  درصد43توان اذعان داشت تنها  نابراین با جمع کردن فرضیات مستقیم و غیرمستقیم میب

محتوای  4جدول  اند. در ادامه طی ها، فرضیه مورد آزمون خود را در اجزاء پژوهش جای داده پژوهش

 .گردند بندی احصا می فرضیات در یک دسته
 

 مورد بررسیهای  شده در پژوهش بندی فرضیات ارائه دسته -2جدول 

 تعداد تکرار نظریه مرتبط متغیر مستقل و اثرگذار متغیر وابسته و پاسخ

 خشونت علیه زنان

 4 منابع منابع اقتصادی
 4 یادگیری تجربه خشونت در نسل قبلی

 2 هماهنگی فرهنگی عامل فرهنگی
 3 جامعه پذیری جنسیتی جنسیتی جامعه پذیری، نقش و عامل

 2 فمنیستی پدرساالری
 1 نظارت اجتماعی های قانونی و اجتماعی حمایت

 1 کارکردگرایی عدم پذیرش و انجام تکالیف

 
گرفته شد و سعی برآن بود تا ارتباط متغیرها با مبانی  بندی صرفا فرضیات در نظر در این دسته

ان میان مبانی نظری ارائه شده و نیز استخراج شده از می ها سنجیده شود. از نظری پژوهش
نظریه و فرضیه در خصوص سه نظریه یافت شد. از نظریات منابع،  ها، ارتباط منطقی میان پژوهش
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جامعه پذیری جنسیتی، متغیر وابسته خشونت علیه زنان و متغیرهای  یادگیری و تا حدودی
های جنسیتی کسب  اقتصادی، تجربه خشونت در خانواده پدری و پذیرش نقش مستقلی چون منابع

رسد انبوهی از نظریات که در بخش مبانی  تاثیرشان سنجیده شده است. به نظر می و نحوه و ارتباط
  .اند تعبیه شده بود کمتر در ساخت فرضیات مورد استفاده قرار گرفته ها نظری پژوهش

 -مورد اسنادی 4درصد(، 31از نوع پیماشی ) مورد 33پژوهش  22عالوه بر این، از میان 
  .باشد درصد( و یک پژوهش اسنادی می31میدانی ) – مورد پیمایشی 2درصد(،  31پیمایشی )

 211مورد حجمی بیش از  31آماری متفاوت،  های های اخذ شده از جامعه در میان حجم نمونه
داد( داشته و بیانگر  بخصوص زنان حجم نمونه را تشکیل می مورد )که در این جا بیشتر تعداد افراد

اند. در میان کمترین  نمونه قابل توجهی را در نظر داشته ها وهشدرصد پژ 11آن است که حدود 
  .اند اند که از جامعه آماری اخذ شده مورد از زنان باردار بوده 1950 زوج و بیشترین آن 31حجم 

درصد( 12مورد ) 1ای بهره برده شده و در  خوشه گیری درصد( از روش نمونه 21پژوهش ) 3در 
ها به طور دقیق مشخص نبود که  البته در برخی از پژوهش .ده استای استفاده ش از روش طبقه

عبارتی در مواردی از تلفیق چند روش نمونه الزم حاصل آمده بود و در  گیری چیست؛ به روش نمونه
"تصادفی سیستماتیک" هایی چون ذکر عنوان برخی صرفا به "متناسب" و یا  شده بود. در دو  اشاره 

شده و در دو مورد از  گیری استفاده ان جامعه آماری و بدون نمونهپژوهش کل جامعه هدف بعنو
گیری نیز به طور  نمونه برداری بهره گرفته شده است. دو شیوه نمونه در دسترس جهت نمونه

اند. البته قابل  گیری نداشته نمونه ای به شیوه مشخص تصادفی ساده ذکر شده و دو پژوهش نیز اشاره
  .باشد ترکیبی از دو یا سه پژوهش می ها گیری این پژوهش ای نمونهه ذکر است برخی از شیوه

اذعان داشت عمدتا جامعه آماری از میان زنان و  پیرامون میدان مطالعات انجام شده، باید
انتخاب صورت گرفته است. در دو مورد میدان مطالعه  (درصد13مورد ) 31بخصوص متاهل با حدود 

واحد خانواده را مبنای مطالعه قرار داده است. در یک مورد نیز  لعهگردد و یک مطا ها می شامل زوج
اند. در آخر در پژوهشی اسنادی چند مقاله  میدان مطالعه برگزیده شده مردان متاهل به عنوان

 مطالعه موردی 1خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. تهران با داشتن  موردی پیرامون
 .ر را در انتخاب میدان مطالعه توسط پژوهشگران داشته استدرصد( بیشترین تکرا36)

از پرسشنامه جهت گردآوری اطالعات بهره  (درصد13پژوهش ) 39ها  آوری داده در روش جمع
اند. در  آوری قرار داده صرفا پرسشنامه را مبنای جمع (درصد39مورد ) 31اند که از این تعداد  گرفته

ها و در یک پژوهش مصاحبه روش  ر مراجع قضایی و کالنترید یک پژوهش اسناد و مدارك موجود
  .ها ذکر نشده است در تنها پژوهش اسنادی هم شیوه گردآوری داده .باشد ها می آوری داده جمع

استفاده شده است. از درصد( 12پژوهش ) 7 درخصوص روش تحلیل، از تحلیل واریانس در
های  درصد( از روش33پژوهش ) 32در  گیدرصد( و ضریب همبست31پژوهش ) رگرسیون در چهار

t تحلیل بوده است. از آزمون  9اسکویر در  درصد( و از آزمون و آزمون کای21پژوهش ) 3در  
های رگرسیونی حاصل می گردد، با این  داشته است. تحلیل مسیر از روش درصد( کاربرد43پژوهش )

ده است. شایان ذکر است در تمامی در دو پژوهش از آن برای تحلیل استفاده ش حال به طور مجزا
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  پژوهش صرفا روش 2ها استفاده شده اما  های توصیفی جهت تجزیه و تحلیل داده از روش ها پژوهش
 .اند توصیفی را جهت تحلیل به کار برده

 
 مورد بررسی های ارزيابی و بازآفرينی پژوهش -2 -ب

های  ن مرحله تصحیح نتایج پژوهشمورد بررسی، در ای های شناسی پژوهش بندی روش پس از طبقه
پذیرد. باید  ها صورت می های مربوط به پژوهش خطاها و تورش اولیه به منظور کشف و استخراج

ها احتماال غیرممکن لکن از رویکرد هزینه و فایده مطلوب به نظر  تورش توجه داشت استخراج تمامی
است  کنند این ین بر فراتحلیل وارد می(. یکی از انتقادات اساسی که منتقد2113رزنتال، ) رسد می

پاسخ به این نقد  شود. در که در آن مطالعات اولیه بد با مطالعات خوب تلخیص، ترکیب و تفسیر می
به جای حذف مطالعات و  می توان اذعان داشت که در ارزشیابی کیفیت نتایج پژوهش، فراتحلیلگر

که آیا پژوهشگر کلیه مراحل  کند تعیین می تر از فرایند فراتحلیل، مداخالتی با کیفیت پایین
پس از انجام این عمل فراتحلیلگر . شناختی انجام داده است یا خیر پژوهشی را طبق اصول روش

بهره برد. به عبارت دیگر در این مرحله بایستی  بایستی تعیین کند که قصد دارد از هر مطالعه چقدر
ها وزن یا ضریب دهد. در کل شیوه ارزشیابی  نکیفیت آ به مطالعات تحت بازنگری با توجه به

تحت بازنگری به این شکل است که یک یا چند وسیله  های کیفیت نتایج و شواهد پژوهش
ساخته شود که در آن از چندین داور یا ارزشیاب مطلع جهت  گیری عمدتا به شکل پرسشنامه اندازه

متفاوتی و براساس معیارهای متنوعی ارزشیابی معموال در سطوح  گردد. این داوری استفاده می
  .(82-79: 3119 طباطبائی، گیرد. )قاضی صورت می

سنجش پنج داور قرار گرفته، از ایشان خواسته  پژوهش انتخابی در معرض 22در این مرحله 
های  ها و پاسخ و کیفیت درستی و نادرستی رویه ها شده است به کیفیت روشی هر یک از پژوهش

ها به منظور  شود. نتایج به دست آمده در بخش روایی قضاوت داده 311از یک تا ای  پژوهشی نمره
نظران مورد پایش قرار گرفته است. روایی اثربخش در  آرا صاحب سنجش میزان اجماع و توافق

های ارزیابی روایی به معنای توافق آن است که ضریب  فراتحلیل در زمره روش مطالعات مربوط به
ها در واقع بهترین ضریب یا شاخصی است  های داوران و ارزیاب دهی بین رتبه پیرسن همبستگی یا

نظر  های موجود باشد. این ضریب با آن که خیلی مفید به تواند منعکس کننده روایی قضاوت می که
در اغلب موارد  های معموال بیش از یک مورد و یا آید لیکن قانع کننده نیست زیرا تعداد قضاوت می

های داوران  رتبه پذیرد. بنابراین یک برآورد خوب از همبستگی ن داور صورت میتوسط چندی
(. بدین 14و 83 :1389 طباطبائی، ها باشد )قاضی تواند محاسبه میانگین همبستگی بین نمرات آن می

همبستگی محاسبه و با استخراج  ضریب spss افزار منظور پس از ورود امتیازات داوران در نرم
روایی اثر بخش اسپرمن و براون به قرار  یب، در فرمول ذیل قرار گرفته و ضریب نهاییمیانگین ضرا

 :ذیل حاصل گردید
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 پژوهش مورد بررسی 22داوران به  همبستگی دوتايی نمرات -5جدول 

ف
دی

ر
 

 همبستگی پیرسن ضریب متغیرها

 1,31 داور اول و دوم 3

 1,13 داور اول و سوم 2
 1,13 داور اول و چهارم 1
 1,33 داور اول و پنجم 4

 1,31 داور دوم و سوم 3

 1,11 داور دوم و چهارم 3
 1,33 داور دوم و پنجم 1
 1,31 داور سوم و چهارم 1

 1,14 داور سوم و پنجم 9

 1,33 داور چهارم و پنجم 31

 1.68 میانگین

 

  
  ̅

        ̅
 

      

            
      

 
روایی اثربخش تابعی از دو پارامتر تعداد داوران و  ات فوق و این که ضریب نهاییبر طبق محاسب

نشان از آن دارد که  1,9رتبه( داوران است، عدد حاصل معدال ) میانگین ضریب هبستگی بین رای
های پژوهشی و ارتباط منطقی میان فرضیات و نتایج در  بر رعایت چارچوب میان رای داوران مبنی

همبستگی خوبی وجود دارد و نمرات ایشان نزیک بهم بوده و ضریب نهایی بر  رسی،مورد بر 22
  .داللت دارد ها روایی پژوهش

 
 بندی و ترکيب نتايج طبقه -ج

ارائه  آید ای سخن به میان می مطالعات فراتحلیلی زمانی که از نتایج مطالعات پژوهشی یا مداخله در
داری و  معنی های سطح مستلزم بررسی رابطه بین آزمون ها هرگونه تعریف و برایندی دقیق از آن

بنابراین این مرحله از فراتحلیل  .برآوردی از اندازه اثر این مطالعات به صورت منفرد یا جمعی است
ترکیب و تصحیح مفهوم اندازه اثر مبتنی است.  های برآورد، تغییرپذیری، کامال براساس ارزیابی روش
دهد. البته  که میزان همبستگی بین دو متغیر را نشان می است 3اندازه اثرمفهوم اصلی در فراتحلیل 

توان اندازة اثر نامید که نشانگر متداول  بر اثر متغیر مستقل را هم می میزان تغییر در متغیر وابسته
همبستگی است. اندازة اثر همننین نشان دهندة میزان نادرستی فرضیه صفر یا میزان  آن ضریب

 این (. در13: 3119طباطبائی،  ر پدیدة مورد بررسی در جامعة آماری است )قاضیو حضو وجود
سایر متغیرها از  و خشونت علیه زنان رابطة درخصوص مدنظر فرضیة 7 آماری تلفیق نتایج بخش،

قبلی، جامعه پذیری، نقش و عامل جنسیتی، عامل  قبیل منابع اقتصادی، تجربه خشونت در نسل

 

1. Effect size (ES) 



  زنان علیه خشونت پیرامون شده انجام مطالعات فراتحلیل

073 
 

 .نماییم می ارائه را و اجتماعی، عدم پذیرش و انجام تکالیف های قانونی حمایت فرهنگی، پدرساالری،
مطالعات  به دهی وزن عنوان به ها فرضیه واریانس معکوس از و الکین و هگز روش بدین منظور از

 :به قرار ذیل است cma افزار نتایج تلفیق برای فرضیات با استفاده از نرم .کنیم می
 

 (تعديلگر های مورد بررسی )بدون يق فرضيات پژوهشنتايج تلف -6جدول 
بدون  تلفیق

 تعدیلگر
 ناهمگونی برآورد برآورد تلفیق نتایج

   Q آزمون داری معنی برآورد ها تعدادپژوهش مدل
درجه 
 آزادی

 داری معنی

 0.0001 21 76.23 0.0001 -0.0093 22 اثرات ثابت
 - - - 0.520 0.0031 22 اثرات تصادفی

 
 در قالب توزیع کای اسکویر )با درجة آزادی Q آمارة سیر جدول فوق باید اذعان داشتدر تف
df=n-1 که در آن n برای برآورد ناهمگونی اندازة  (برابر تعداد مطالعات وارد شده به تحلیل است

برای رفع این دغدغه است که احتمال  Q شود. ضریب همگونی اثرها در مطالعات مختلف محاسبه می
معنای رد  ها را از جامعة آماری یکسان رفع کند. وقتی این آماره معنادار باشد، به  نشدن نمونه بانتخا

ناهمگونی معنادار  درصد، 99فرض صفر، و ناهمگونی اندازة اثرهاست. با این وصف در سطح اطمینان 
نبوده و باید از ثابت مورد تایید  ها با مدل اثر ها دارد و تلفیق آن است و نشان از ناهمگنی پژوهش

 که نشان از آن دارد آزمون این کرد. در حقیقت، مدل اثر تصادفی به منظور ترکیب نتایج استفاده
 و ها ویژگی لحاظ شدت به به عوامل موضوعه، و خشونت علیه زنان رابطة به مربوط فرضیات
 کردن مشخص رایب گر متغیرهای تعدیل از باید وضعیت، این در و اند متفاوت مطالعات های مشخصه
 .کرد استفاده ها تفاوت این محل و واریانس

پژوهش را انجام  22جا جنسیت افرادی است که  در ادامه با ورود متغیر تعدیلگر که در این
بر همگنی اثر دارد یا خیر. بنابر نظریات ارائه شده، سه  اند سعی برآن است تا بسنجد جنسیت داده

توانند مبنای انتخاب متغیر  اند می که کاربرد بیشتری داشته فمنیستی نظریه منابع، یادگیری و
 پژوهش با این فرضیه را در مدل تعدیلگر وارد کرده؛ نتایج 32گیرد؛ در مرحله نخست  تعدیلگر قرار

  :باشد تلفیق فرضیات به قرار ذیل می
 

 (تعديلگر جنسيت های مورد بررسی )با نتايج تلفيق فرضيات پژوهش -7جدول
ا تعدیلگر ب تلفیق

 جنسیت
 ناهمگونی برآورد برآورد تلفیق نتایج

 داری معنی درجه آزادی Q آزمون داری معنی برآورد ها تعدادپژوهش مدل
 0.362 11 3.058 0.005 0.0242 12 اثرات ثابت

 - - - 0.0112 0.0242 12 اثرات تصادفی
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 به دهد؛ نشان نمی ا راه فرضیه بین ناهمگونی چشمگیر کاهش Q نتایج آزمون بخش، این در
 مطالعات بندی تقسیم که گرفت توان نتیجه می نیست. بنابراین معنادار دیگر Q که مقدار طوری

پژوهش نشان از آن  33در حقیقت فرضیات این  .جا بوده است به ای مسئله جنسیت تعدیلگر براساس
  .بودن اثر دارد دارد که متغیر تعدیلگر جنسیت بر معنادار

 :شود. نتایج به قرار ذیل است تلفیق فرضیات سنجیده می عدی با ورود متغیر درآمد نتایجدر بخش ب
 

 (تعديلگر درآمد های مورد بررسی )با نتايج تلفيق فرضيات پژوهش -3جدول
با  تلفیق

 تعدیلگر درآمد
 ناهمگونی برآورد برآورد تلفیق نتایج

 داری معنی زادیدرجه آ Q آزمون داری معنی برآورد ها تعدادپژوهش مدل
 0.358 15 3.290 0.005 0.0221 16 اثرات ثابت

 - - - 0.0132 0.0221 16 اثرات تصادفی

 
از  Q که مقدار طوری به هاست؛ فرضیه بین ناهمگونی چشمگیر کاهش از حاکی Q نتایج آزمون

گر تعدیل بندی مطالعات براساس کاهش پیدا کرده است. این بدان معناست که تقسیم 1به  13
ادعا داشته و آن  فرضیه همگی یک 33درآمدی و اقتصادی درست و به جا بوده است. در واقع این 
  .این که منابع به طرز معناداری بر خشونت علیه زنان اثر دارد

 :است به قرار ذیل Q وارد مدل تحلیلی شده، نتایج آزمون در مرحله بعد متغیر تعدیلگر تجربه خشونت
 

 (تعديلگر تجربه خشونت های مورد بررسی )با ق فرضيات پژوهشنتايج تلفي -2جدول
با تعدیلگر  تلفیق

 تجربه خشونت
 ناهمگونی برآورد برآورد تلفیق نتایج

 داری معنی درجه آزادی Q آزمون داری معنی برآورد ها تعدادپژوهش مدل
 0.367 13 3.396 0.006 0.0320 14 اثرات ثابت

 - - - 0.0182 0.0320 14 اثرات تصادفی

 
براساس تعدیلگر تجربه خشونت درست و به جا بوده است.  بندی مطالعات بر مبنای نتایج تقسیم

ادعا داشته و آن اینکه تجربه و یادگیری خشونت به طرز  فرضیه همگی یک 34در واقع این 
  .اثر دارد معناداری بر خشونت علیه زنان

 
 بندی راهكارها و پيشنهادهای د. دسته

در  ها ها و تعارضات پژوهش های محققان برای غلبه برنارسایی تحلیل یکی از برترین کوششفرا روش
زنان نشان  های کاربردی حوزه خشونت علیه مند پژوهش علوم اجتماعی است. بازبینی و مرور نظام

باشد. در این  فراتحلیل می دهد، دستیابی به دقت و تمرکز علمی، نیازمند مطالعاتی از قبیل می
های  های آماری و تشریح مولفه  جنبه های دیگر حوزه مربوطه، تبیین  اتحلیل، به رغم فراتحلیلفر
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استفاده از نتایج مطالعات انجام شده و  گیر است. نکتة قوت این فراتحلیل شناختی چشم روش
  .ای خاص به این حوزه است سازه شناسی برای بررسی رفتار اطالعاتی و دانش

 بندی ذیل را به توان دسته ند بروی پیشنهادهای پژوهشی ارائه شده، میم یک مرور نظام در
 .های بعدی در حوزه خشونت علیه زنان در نظر داشت عنوان نقطه عطف پژوهش

 متكی بر مسائل اقتصادی پيشنهادهای. 1
 ایجاد پیشنهادها با محورهایی چون تامین نیازهای اولیه و یا حداقلی و ایجاد رفاه منطقی و این

و نیز کاهش  ای برای زنان در جهت کاهش میزان خشونت علیه زنان سیستم تامین اجتماعی و بیمه
 .وابستگی مالی زوجین از اطرافیان بر مبانی نظری منابع تاکید دارند

 بر نگاه جنسيتی پيشنهادهای مبتنی. 2
و نقش  سازی موقعیت نها در نهاد خانواده و جامعه و روش از زنان به منظور ارتقا جایگاه آن تجلیل

راهکارهای کاهش  زنان در جامعه و آگاهی بخشی به این قشر از حقوق اجتماعی و خانوادگی خود از
 .گردد های جنسیتی تلقی می خشونت در بعد تعدیل کلیشه

 بر جلوگیری از انتقال خشونت پیشنهادهای دال. 3
کاهش  های تلویزیونی با محوریت رنامهاز پرخاشگری زوجین در منظر فرزندان و راه اندازی ب پرهیز

که موید  ها های خشونت بار خصوصا در عرصه خانواده در رسانه خشونت و پرهیز از نمایش صحنه
  .انتقال و تجربه خشونت از نسلی به نسل دیگر است

 
 منابع

 .تهران: سالى :اوّل خشونت خانوادگی؛ زنان کتک خورده، ،(3111اعزازى، شهال )
 .روشنگران و مطالعات زنان تهران: انتشارات جامعه شناسی خانواده، ،(3111 )اعزازی، شهال

ترجمه داود کربالیی،  خشونت خانواده، پیشگیرى و درمان، ،(3111همپتون، رابرت و همکاران ) ال
 .محمد میگونى. تهران: نشر آفرینش

اجتماعی و رفتاری: مروری بر  وم(، کاربرد فراتحلیل در تحقیقات عل3191ایزانلو, بالل, حبیبی، مجتبی )
 .، تهران3، شماره9دوره  رفتاری، تحقیقات علوم مزایا، تنگناها و روش شناسی،

 ،3119در سال  شهر تهران (، بررسی پدیده همسرآزاری در3113آقابیگولی، عباس و آقاخانی، کامران )
 .ایران، تهران: آگه شناسی جامعه انجمن های اجتماعی ایران، مقاالت آسیب مجموعه

 .تهران، شیرازه ترجمه تورج یاراحمدی، هویت اجتماعی، ،(3113رد )جکینز، رینا

 .تهران: سلمان .جامعه شناسی نظام گسیختگی خانواده و طالق ،(3113حسن ) حسینی،

انتشارات بازتاب، تهران: چاپ  روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، ،(3111خاکی، غالمرضا، )
 .چهارم

 .تهران: علمی ترجمه مهدی قرچه داغی، ان کتک خورده،زن (،3111روی، ماریا ) 

شناسایی ارزشیابی  فراتحلیل: راهی به سوی ،(3114زاهدی ،شمس السادات، محمدی، ابوالفضل )
 .41مطالعات مدیریت، شماره  ترکیب و تلخیص پژوهش،

شیابی ترکیب و ارز (، فراتحلیل: راهی به سوی شناسایی3114زاهدی، شمس السادات؛ محمدی، ابوالفضل )
 .41شماره  مطالعات مدیریت بهبود و تحول، های گذشته، تلخیص پژوهش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 ع به کار گرفته شده جهت فراتحليلمناب

علوم  ،(مطالعه موردی اصفهان)شناختی به پدیده خشونت علیه زنان (، نگاهی جامعه3113اشراقی، محمد )
 .2زمستان، شماره  دانشگاه آزاد شوشتر، اجتماعی،

پذیری  رابطه بین جامعه (، خشونت علیه زنان در تهران3113فرد، راضیه ) آزاده، منصوره؛ دهقان اعظم
  .2و 3، بهاروتابستان، شماره 4دوره  زنان، پژوهش جنسیتی، منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگی،

ه زنان در خانواده در مراجعین ب (، بررسی علل و آثار خشونت علیه3112بختیاری، افسانه؛ امیدبخش، نادیا )
 .13پاییز، شماره  پزشکی قانونی، مرکز پزشکی قانونی بابل،

فرهنگ  زنان در خانواده، (، بررسی عوامل موثر بر میزان خشونت مردان نسبت به3111بگ رضایی، پرویز، )
 .39و  31تابستان و پاییز، شماره  ایالم،

علیه زنان در بین قبایل  گی(، بررسی نوع و عوامل خشونت خان3111پورقاز، عبدالوهاب؛ رقیبی، مهوش )
دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول، اسفند،  علوم تربیتی و روانشناسی، ترکمن استان گلستان،

 .3شماره
 دانشور رفتار، تهرانی، های (، بررسی خشونت خانوادگی در خانواده3114پورنقاش تهرانی، سیدسعید )

  .31دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 
سال  زن و جامعه، مرتبط، (، خشونت خانگی علیه زنان باردار شیوع و علل3119عصومه و دیگران، )حسن، م

 .4اول، زمستان، شماره
آورد  ره نظامیان، های (، بررسی اشکال خشونت خانوادگی در خانواده3114حیدری، فاضل؛ دلخوش، نرگس )

 .31و  31شماره  مدیریت نظامی،
های اجتماعی  و سرمایه پذیری جنسیتی ررسی نقش خشونت علیه زنان، جامعه(، ب3191خاقانی فرد، میترا )

سال  اجتماعی و روانشناختی زنان، مطالعات بینی سالمت روان گروهی از زنان شهر تهران، در پیش
 .2نهم، پاییز، شماره

 تان شهرکرد،مطالعه موردی شهرس (، خشونت علیه زنان و عوامل موثر برآن3113رئیسی سرتشنیزی، امرا... )

  .1بهار، شماره پژوهش زنان،

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/518
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/518
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/518
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نسبت به زنان در استان  (، بررسی عوامل مؤثر بر خشونت مردان3114صالحی، ابراهیم، صالحی، صادق )
 .2بلوچستان، سال دوم، شهریور، شماره مازندران، علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و

ارتباط آن با مشخصات  زان خشونت خانگی علیه زنان و(، بررسی می3111طاهرخانی، سکینه و دیگران )
 .2شماره ، تابستان،33دوره  پزشکی قانونی، زوجین،

تابستان  زنان، مطالعات ( بررسی توصیفی خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه،3112عارفی، مرضیه، )
 .2و پاییز، شماره

شناختی  مطالعه جامعه  ی علیه سالمت روانی(، خشونت خانگی، تهدید3119زاده، محمد و دیگران ) عباس
 .24شماره  امنیت اجتماعی، مطالعات زنان متأهل شهر تبریز،

خشونت علیه زنان آزمون  (، تبیین نگرش دانشجویان دختر نسبت به3119نیا، اکبر و دیگران ) وردی علی
  .3شمارهاول، تابستان،  سال مسایل اجتماعی ایران، تجربی دیدگاه یادگیری اجتماعی،

 زنان در استان لرستان، (، رابطة الگوی روابط خانوادگی و خشونت خانواده علیه3119غضنفری، فیروزه )

 .2سال دوازدهم، تابستان، شماره بهداشت روانی،
همسران مطالعه موردی شهر  (، گرایش شوهران به خشونت علیه3119زاده، عبدالعلی؛ مدنی، یوسف ) لهاسی

 .3سال اول، بهار، شماره  زن و جامعه، شیراز،
در تهران(، علوم اجتماعی دانشگاه  تحقیقی) خشونت علیه زنان در خانواده ،(3114لیاقت، غالمعلی )

 .3فردوسی مشهد، سال دوم، بهار، شماره
 زنان )مطالعة علیه خشونت بر مؤثر اجتماعی عوامل (، بررسی3193محمدی، فائزه؛ میرزائی، رحمت )

 .4سال پنجم، زمستان، شماره مطالعات اجتماعی ایرانیان، ،(روانسر شهرستان

خانواده با خشونت خانگی علیه  های سرمایة اجتماعی (، رابطه مؤلفه3119ملکی، امیر، نژادسبزی، پروانه )
 .2سال اول، تابستان، شماره مسائل اجتماعی ایران، آباد، زنان در شهر خرم

زنان و متغیرهای مرتبط  (، بررسی میزان خشونت مردان علیه3114نریمانی، محمد؛ آقامحمدیان، حمیدرضا )
سال هفتم، پاییز و زمستان،  بهداشت روانی، اصول های ساکن در شهر اردبیل، با آن در میان خانواده

 .21و  21شماره 
 معتاد علیه زنان باردار، (، بررسی عوامل مؤثر بر خشونت مردان3111نوابخش، مهرداد؛ قجاوند، کاظم )

  .1سال دوم، شماره تیادپژوهی،اع
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 1شناسی تحليلی و سازوکارهای اجتماعیجامعه
 

 مهدی ابراهيمی
 (30/22/31، تاريخ پذيرش 32/23/32)تاريخ دريافت  

 
توانیم ببینیم که چگونه اند. برای مثال، ما میبخش بسیار مهمی از زندگی اجتماعی 2سازوکارها

 عمل  1یابد و یا شهرها چگونه در جهت تفکیک و جداسازیمی نابرابری در گذر زمان افزایش
 کنند، اما پرسش این است که نحوة عمل سازوکارهایی از این دست چگونه است؟ در می

  4شناسی، تبیینشناسیِ تحلیلی به عنوان یکی از رویکردهای اثرگذار در حوزة جامعهجامعه
گیرد که سبب وقوع ای صورت میزوکارهای اجتماعیهای اجتماعی با شناسایی و تمرکز بر ساپدیده

های کلیدی فرایندهای اجتماعی دین منظور، مؤلفه شوند. بهرویدادها و یا پیامدهای این رویدادها می
-گیرد. هدف جامعهها با یکدیگر مورد بررسی قرار میشود و نحوة ارتباط این مؤلفهمشخص می

ای است که شالودة توصیف و شناختیختی، نظری و روششناشناسی تحلیلی، تشریح اصول معرفت
تبیینِ صحیح هستند. نویسندگانِ فصول مختلف این کتاب نیز به دنبال کندوکاو ابعاد مختلف 

هایی از قبیل اند، و همننین پاسخ به پرسشهای مبتنی بر سازوکارها در علوم اجتماعیتبیین
شوند؟ نقش های اجتماعی میهای فردی با محیطسازوکارهای اجتماعی چگونه موجب پیوند کنش

سازی از سازوکارها چیست؟ و آیا مفهوم سازوکار، مسألة ربط در مفهوم 3سازیِ چندعاملیمدل
 کند یا خیر؟های علوم اجتماعی را حل میدر تبیین 3داشتن

 

 2133اول:  یر دمولنار /  انتشارات: کمبریج /  چاپویراستار: پی  3. 

Analytical Sociology and Social Mechanisms, Edited by Pierre Demeulenaere, First 

published 2011 by Cambridge University Press, 320 pages. 

 کارشناسی ارشد توسعة اجتماعی، دانشگاه تهران                                          mehdi16359@gmail.com  
2. Mechanisms 

3. Segregate 

4. Explanation 

5. Multi-agent modelling 

6. Relevance 
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-جامعه فصل تنظیم شده(، استاد نظریة 31بخش و  1گردآورنده و ویراستار این کتاب )که در 

کنش و شناسی و فلسفة علوم اجتماعی در دانشگاه پاریس )سوربُن( است. بخش اول کتاب با عنوان 
های مختلف نظریة کنش )عقالنیت، ، شامل چهار فصل است و به ارزیابی دوبارة جنبهسازوکارها

در این شناختی دارند اختصاص یافته است. های جامعهها( که نقش مهمی در تبیینعواطف و باور
شان در دو سطحِ فرودست و ها و محیطبخش همننین از پیوندهایی بحث شده که بین کنش

تحلیلی شناسی : اساسِ جامعه2عقالنیت معمولیوجود دارد. در فصل اول کتاب با عنوان  3فرادست
وه (، جایگزینی برای نظریة گزینش عقالیی ارائه شده است. هدف نویسنده عال1)نوشتة ریمون بودون

هایی است شده برای رسیدن به اهداف، فهم خودِ اهداف و نیز ارزشبر فهم و تبیین ابزارهای گزینش
که مورد تأیید مردم است. به باور وی، مفهوم عقالنیت معمولی، از حیث کاربردهایی که در زمینة 

نیت )مانند گزینش های کنونی عقالها دارد، مفیدتر از     نظریهها و سایر حوزهها، ارزشبازنمایی
 عقالیی( است.

(، به نقش 3)نوشتة جان اِلشتر سازوکارهای عاطفی 4ناپذیریقطعیتفصل دوم کتاب با عنوان 
ها در نظریة کنش اختصاص یافته است. نویسندة این فصل نیز از الگوی استاندارد کنش عواطف و باور

ها را تنها سوق دادن کنشگر به ش باور)مبتنی بر گزینش عقالیی( فاصله گرفته است؛ الگویی که نق
که در این فصل  3بنیادداند. طبق الگوی عاطفهاش میسوی بهترین وسایلِ تحقق اهداف و تمایالت

توانند عواطفی را پدید آورند که پیامدهای رفتاری به دنبال دارند. فصل سوم ارائه شده، باورها می
نام دارد و  در علوم اجتماعی 1انگار یا مکانیکیهای ماشینتبیین 1گرایانةشناسیِ طبیعتهستیکتاب، 

نوشته شده است. وی با رها کردن مدل محدودِ کنشِ ارادی و عمدی، به عناصر  9توسط دَن اسپربر
حوزة علوم  33کردنکنندة علّیِ رفتار هستند. نویسنده از بومیکند که تعیینتوجه می 31فردی -فُرو

 شناسی، که متکی بر کشد نه مبتنی بر روانی که پیش میگوید و مدلاجتماعی سخن می
 31)نوشتة کیث سویر(، وگو به مثابه سازوکارگفتاست. فصل چهارم کتاب با عنوان  32گیرشناسیهمه

کند. در وجو میوسویی نسبتاً متفاوت از فصل سوم دارد و فهم نقش ساختار اجتماعی را    جستسمت
فردی  -های فردی و یا سطح فُروبتنی بر سازوکار، نباید تنها به کنشهای مدیدگاه نویسنده، تبیین
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شود نیز توجه کنند. نوپدید در اینجا به خوانده می 3محدود شوند بلکه باید به آن چه سطحِ نوپدید
مایة مباحث این ها و مقاصد افراد است. جانمعنای عدم وابستگیِ کنش و واکنش ارتباطی به خواست

-های اجتماعیِ ماشینوجه به اَشکال نوپدید و ساختارهای اجتماعی کالن در تبیینفصل، اهمیت ت

 انگارانه است.
، از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول این سازوکارها و علّیتبخش دوم کتاب با عنوان 

-)از صاحب 1، توسط توماس فررو2سازی از فرایندهای مولّدمدلبخش یا فصل پنجمِ کتاب با عنوان 

ای( نوشته شده است. نویسنده در این فصل، بنیاد و محاسبه -شناسیِ موسوم به ریاضیران جامعهنظ
ارتباط با مفهوم علّیت نیست. وی بخشی از را به بحث گذاشته که بی 4مفهوم مولد بودن یا زایندگی

عی را فاقد های پارسونز و هومنز اختصاص داده و تفسیر آنان از فرایندهای اجتمافصل را به نظریه
های مولّدی بحث کرده های ریاضی، از مدلجنبة زایندگی دانسته است. نویسنده با ارجاع به مدل

توسط  ها(و روایت 3)سازوکارهای منفرداند. فصل ششم کتاب که با توسعة علومِ شناختی در ارتباط
خته که تکرارشونده نوشته شده و به چندوچونیِ مسألة علّیت در مورد رویدادهایی پردا 3پتر ابل

شوند آیا ها تکرار نمینیستند. پرسش اصلی این فصل این است که هنگامی که رویدادها و کنش
هایی از این توان از تحلیل علّی سخن گفت؟ در نظر نویسندة این فصل، استنتاج علّی در موقعیتمی

هایی تصور وان به مثابه روایتتها را مینوع باید متکی بر مفهوم علّیت منفرد باشد، و زنجیرة کنش
 شان شکل منفرد و یکتا دارد.کرد که پیوندهای علّی میان

)نوشتة مایکل  انگارانه در علوم اجتماعیهای ماشینمنطق تبیینفصل هفتم کتاب با عنوان 
انگار و چندسطحیِ تبیین در علوم اجتماعی اختصاص یافته است. ماشین ( به توصیف ویژگی1اشمید

تقاد نویسنده، در تبیین اجتماعی، ضرورتی برای ارجاع به قوانین کالن وجود ندارد و همننین به اع
نباید چنین تبیینی را به طور کامل به سطح فردی تقلیل دهیم. او هر تبیین را شامل چهار مرحله 

های فردی است که به شکل علّی دهد و متضمن کنشداند: مرحلة اول در سطح فردی رخ میمی
های کنشگران مختلف، شود که چگونه بین کنششوند. در مرحلة دوم مشخص مییین میتع

های مشترك در آید. مرحلة سوم، ناظر به شناسایی پیامدهای جمعیِ تالشپیوستگی به وجود می
)یا تکرارپذیرِ(  1جهت تعدیل و سازگاری است. در نهایت، مرحلة چهارم، شناسایی اثرات بازگشتی

 گیرد.های افراد را دربرمیای مشترك بر کنشهاین تعدیل
است.  3سازوکارهای اجتماعی و ربط تبیینی(، 9عنوان فصل هشتم کتاب )نوشتة پتری یلیکسکی

نویسنده در این فصل، چهار ایدة متفاوت در مورد نقش سازوکارها در فهمِ تبیینی را مطرح کرده 
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های ماشینیِ است و بر اساس آن، تبیین 2افیاست. نخستین ایده، مربوط به روش یافتاری یا اکتش
ها مورد استفاده وجوی علّتجستجست هایی برایها و یا دستورالعملموجود به عنوان الگوها، طرح

گیرند. ایدة دوم با توجیه دعاوی علّی در ارتباط است و در آن فرض شده که آگاهی از قرار می
 1دعاوی علّی باشد. ایدة سوم دربارة ارائه یا عرضة تواند پشتیبان و مؤیدسازوکارهای ممکن می

تر کند و تواند اطالعات تبیینی را برای افراد قابل فهمگونه میاطالعات تبیینی است. شکلِ روایت
شوند. ایدة چهارم، ها تلقی میهایی که مبتنی بر سازوکارها هستند الگویی برای این روایتطرح

لوم اجتماعی است. قدرت تبیینی و کاربردپذیری عمومی، حاصل دهیِ دانش عمعطوف به سازمان
دانشی است که در مورد سازوکارهای علّی ممکن وجود دارد. به باور نویسنده، بسط دانش علوم 

تری دارند، بلکه با افزودن یا ای که کاربرد گستردههای تجربیبندی تعمیماجتماعی، نه با صورت
رسد. در فصل شود به انجام میی علّی ممکن در این علوم مربوط میبهبود هر چه که به سازوکارها

که توسط گردآورندة این کتاب نوشته شده  علّی، کنش و تبیین 4هایمندیقانوننهم کتاب با عنوان 
ها مورد بررسی قرار گرفته های عادی و تبیین این کنشاست، ارتباط میان نظم و سامان علّی کنش

اند. او در های عملیمندیهای علوم اجتماعی، مبتنی بر قانونسنده، همة تبییناست. به اعتقاد نوی
های متکی بر علّیت بدونِ در نظر گرفتن قوانین طبیعی پذیری تبییناین فصل کتاب از امکان

 سختگیرانه سخن به میان آورده است.
های از بررسی نام دارد، به برخی رویکردهای موجود درباب سازوکارهابخش سوم کتاب که 

های اجتماعی )که از طریق سازوکارها قابل شرح و تفسیر هستند( اختصاص یافته تجربیِ پدیده
(، کننده؟بیکاری جوانان: یک فرایند خودتقویتدر فصل دهم ) 3است. یون ابرگ و پتر هدستروم

میت این های جمعیتی برای نشان دادن اهضمن بحث از اثرات کنش و واکنش اجتماعی، از داده
های مختلف شهرهای سوئد استفاده ها در تشریح سطوح بیکاری جوانان در محلهکنش و واکنش

اند. فصل یازدهم کتاب با های متقابل اجتماعی بر سطوح بیکاریاند. سازوکارها، تأثیرات کنشکرده
(، 1سون)نوشتة رابرت سامپ ، سازوکارهای علّی و ساختار اجتماعی شهر3اثرات همجواریعنوان 

های فردی در یک گزینش همجواری را بخشی از یک فرایند قشربندی دانسته که دربردارندة تصمیم
را نیز  9بندیمند )اما دائماً در حال تغییر( است. عالوه بر گزینش،  دستهسامان 1انداز مسکونیچشم

رد. این فرایند، سازی کتوان به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی پویای قشربندی، مفهوممی
کند و توازنی ظاهراً پایدار به مراتب اقتصادیِ برآمده از عواملی همنون نژاد را بازتولید میسلسله

                                                                                                                                   
1. Explanatory relevance 

2. Heuristics 

3. Presentation 

4. Regularities 

5. Yvonne Aberg and Peter Hedstrom 

6. Neighborhood 

7. Robert Sampson 

8. Residential landscape 

9. Sorting 
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بندی )یا تفکیک(، هم یک سازوکار علّی و هم یک فرایند آورد. در این بحث، دستهوجود می
 اجتماعی است.

های محاسباتی )کامپیوتری( بحث دلشناسیِ در حال توسعة مدر دو فصل پایانی کتاب، از روش
شناسی تحلیلی دانست. در فصل دوازدهم با توان تحول مهمی در جامعهشده است. این بحث را می

)نوشتة مایکل  3های محاسباتی با عوامل دوگانههای مولّد: مدلسازوکارهای اجتماعی و تبیینعنوان 
محاسبه پرداخته شده است. در دیدگاه  های مبتنی بر(، به منطق و اهمیت مدل2مکی و دیگران

ها مدلی های محاسباتی به این دلیل است که در آنمحور بودنِ این مدلنویسندگان این فصل، عامل
از واحدهای فردیِ خودمختار )و در عین حال، وابسته به یکدیگر( که سازندة یک نظام پویا هستند 

ها نیز به این علّت است که در تی بودنِ این مدلشود. محاسبابه عنوان نقطة شروعِ نظری تلقی می
 شان از طریق یک برنامة کامپیوتری، بازنمایی و کدگذاری های فردی و قواعد رفتاریها عاملآن
-محور و علّیت در جامعههای عامل: مدل1محرومیت نسبیشوند. فصل سیزدهم کتاب با عنوان می

ته شده است و ساختار نظری و نتایج محاسباتیِ یک نوش 4لوکا مانزوتوسط جیان شناسی تحلیلی
 اند:کند. در این بحث، دو گروه از سازوکارها مطرح شدهمحور را عرضه میمدل عامل

سازوکارهای مولّدِ شدت احساس  -2اند؛ گرانی که ناراضیسازوکارهای مولّدِ نسبتِ کنش -3
شناسان به این است که نشان دهد جامعهشناختی، هدف نویسنده نارضایتی کنشگران. از منظر روش

ها در دو سطح توانند چگونگی عملکرد سازوکارها و اثرگذاری آنمحور میسازی عاملکمک مدل
فردی و جمعی را بررسی کنند. در این فصل همننین تالش شده تا پیوندی میان مفهوم علّیت و 

             های محاسباتی برقرار شود.  شناسی مدلروش
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Meta-Analysis Of Studies On Violence Against Women 
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Abstract 

Violence against women at home and in society in all countries has always been 

perceived as a concern. Much research has been done, but because of their 

different methods and theories, no one has found a new path for the future 

studies. In this meta-analysis, after classifying the theories of 22 applied studies 

in this field, we distinguished the most used of them and their methods as well. 

With classifying the hypotheses, we realized that the theoretical relevance and 

theoretical model were hardly consistent and the sources, learning and feminist 

theories were the most useful ones in the hypothetical model. At the end with the 

use of statistical methods, the role of the three theories in explaining the 

hypotheses were examined our proposals were grouped based on the economic, 

educational and gender status. 

 
Key words: violence, women, Violence against women, meta-analysis, family 

violence 
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Cultural Studies of Gheirat (sexual jealousy) in Iran: A phenomenological 

study on the male concern about female objectification and self-

objectification 
Mohamod SHahabi, Vahid Etaf 

Abstract 

Relying on a phenomenological, inductive and exploratory approach, the present 

paper has been aimed at discovering men’s understanding of sexual jealousy and 

the situations and moments in which men feel and act zealously or remain stolid 

about their related females in their everyday life. We have used grounded theory 

as a qualitative research method. Data were collected through interviews and 

direct observation. The population under study includes Tehrani men aged 

between 20-40 years old. We have employed theoretical sampling method. We 

interviewed 25 men and 5 women as our sample. According to the research 

results, Gheirat can best be defined as men’s anxiety about levels of women’s 

objectification and self-objectification. By objectification, we mean reducing a 

woman’s whole existence to her sexuality and treating her body as a sexual 

object through some actions like gazing into a woman, teasing her, bodily 

contacts, engaging in insincere emotional relationship with her, mingling or 

socializing, and different levels of sexual relationships. Self-objectification also 

refers to the voluntary or non-voluntary but active role of women in such 

experiences. Iranian men experience differential degrees of anxiety towards their 

related females’ levels of objectification and self-objectification. A combination 

of the men's perception of the interaction space and the situation of the related 

women and other men play a decisive role in provoking different emotions and 

their corresponding actions. Therefore, some levels of Gheirat are to be 

considered as cultural and situated rather than innate emotion.  

 

Keywords: Sexual Jealousy, Objectification, Self-objectification, Anxiety, 

Situatedness. 
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Examinning The Elements Of Religious Fund Amentalism In Iran With A 

Local Approach 

 Ali mohammad Hazeri, Marzie Haji Hashemi 

 

Abstract 

In this article, we would like to study the works of four prominent figures of 

religious fundamentalism in contemporary Iran and to achieve a pattern that 

represents the theoretical elements of this kind of political Islamism. To do this, 

the thematic analysis is used. Here, the text data is described, organized and 

interpreted and then the categories are driven from it. When the common 

categories are found, they are supported thematically. This process continues 

until a local and thematic pattern is designed. This pattern which is located in the 

scope of Iranian political sociology represents the ideas of social and political 

elites and actors of fundamentalism in Iran. 

 

Key words: religious fundamentalism, social and political ideas, government 

form, law making, freedom 
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Trust Agent-Based Modeling In Different Structures Of The Social Network 
Ahmadreza Asgharpour Masole, Atie Sadeghi 

Abstract 

Social networks are a combination of social relationships and trust is assumed to 

be one of the main features of social relationships. Distrust brings about lack of 

cooperation and chaos in society. As a result, the present research aims at 

creating and eroding trust in different network structures. As interactions are 

taken place in social relationships, the way in which we select other trustees can 

be influential in the formation of trust. The two important factors for agents to 

select their interaction trustees are: the intensity of trust in social relationships 

and the history of interaction. Thus, in the present research three strategies are 

applied for selecting trustees in an interaction and they are all based on trust in a 

relationship: selecting relationships with strong, medium and weak trust. 

Trustees’ responses are grouped under two headings: random and trust- based 

responses. To study precisely such a situation, agent- based modeling is used 

because it helps understand processes and mechanisms and even artificial 

experiments.  In the two network structures, four types of status are designed for 

the model. Each status is run 300 rounds and in 100 time units. The model output 

was analyzed by the use of SPSS and Matlab soft wares. Findings indicate that 

agents with strong strategies have the most capability in developing trust than 

those with weak strategy. It is also impossible to accumulate trust in a 

relationship within networks which agents respond randomly. Conversely, in the 

networks that agents’ responds is based on trust, we witness trust accumulation 

in long term period. In comparison to the cluster network, trust in central 

networks is more likely to erode. 

 

Keywords: trust, social network, central network, cluster network, agent- based 

modeling  
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Abstract 

With the increase of computer-related deviant behaviors and formation of new 

crime, individuals and society have come across many threats. The current study 

tries to explain computer related offences among students of Mazandaran 

University, with the use of Akers' Social Learning Theory. Having done a 

survey, we distributed a questionnaire between 403 students whom had been 

selected by the use of proportional stratified sampling. The population was the 

whole students of the University in 2012-2013. Computer Offences variable 

consists of three dimensions: ‘against data & system’, ‘identity theft’ and 

‘cultural’. Independent variables consists of differential association, differential 

reinforcement, definitions and imitation and their effects on computer offences 

are examined. Data is analyzed by “lisrel” and “Spss” software. The findings of 

SEM demonstrate that the relationships between differential association and 

differential reinforcement and computer-related offences are significant. The 

differential association, however, has the strongest effect on it (Beta= 0/41). 

 

Keywords: Deviant behavior, New crime, Computer offences, Students, Social 

learning. 
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 “Science and ethics are the main elements 

of power and honor; whoever has both of 

them, has everything” (Seddiqi, 1976:4) 

Abstract 

Ethical dishonesty in social research, though to a slight degree, can 

undermine the foundations of social science and weaken its 

investigative, critical and truth-finding role. To analyze the possible 

ethical dishonesties and understand the normative space of research in 

Iranian social science, the present study employs documentary method 

for collecting and analyzing the published statements of researchers in 

this field. The findings of the present research show that norm-violation 

in research ethics in Iranian social science has individual and structural 

dimensions. In the individual dimension, a lack of commitment to the 

ethics research at personal and professional levels (in relation to the 

form and content of research, research organization, and the violation of 

scientific and professional norms and rules of conducting research) is of 

importance. In the structural dimension, abuse of institutional and 

organizational ethics and professional rules and commitments in relation 

to the research and researcher (selecting subject, doing assignment, 

refereeing, confirming, and reporting) is of significance. According to 

the findings, ethical dishonesty in the space of research in Iranian social 

science is the result of the interaction between of agents (researcher) and 

institutional construct (including rules and norms and resources) which 

facilitate norm violation. The result is that dishonesty in the research 

ethics follows a duality of structure in the space of Iranian science and is 

affected by the structural characteristics of the institution of science in 

Iran in the period under study. 

 

Key words: scientific ethics, research ethics, dishonesty, scientific 

community, institution of science, social science 
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