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 مقدمه و بیان مسئله
جهان امروز، تقاب  فرهنگ سنتی و پساسنتی است که به اعتقااد   تری  تقاب  برا  گیدنز در مه 

 ها  عم  ، گزینها  سنت حاک  باشد شود. اگر در جامعه تر می هر روز پساسنتی، امروزة او جامع
اندیشی   از پیش برا  افراد تعیی  شده است، اما در عصر پساسنتی، دیگر چندان به گذشته نمی

فرایناد  که با  ،در ای  عصرهمچنی ،  [.30  ،53] هستی  رو روبهپذیر  ا  باز و انعطاف و با آینده
کاه خاود از    ینیناو  یو ارتاااط  ی  امکاناا  اطالعاات  یا شاود، باه دل   یمشخ  ما  1شدن یجهان
که [ 73]  یهست 2 ریپذ فرهنگفرایند د یشوند، شاهد تشد یشدن محسوب م یجهان  ها مرلفه

 ها  شخصی دریابی . را از طریق کاوشو باید آن  یابد میدگرگونی « خود»طی آن 
، چگاونگی رفتاار   ]57  ،51] افاراد  3در ای  عصر به دنااال رشاد عاملیات    ،به عاار  دیگر

، که فارد از  ]30  ،53] ده استشتر تادی   الی جد  و بازاندیشانهرسنتی( به س ة)برخالف دور
. ای  بادان معناسات   دهد نهایت هویت مخت  به خود را شک  می و در 4زندگی  ق آن ساکیطر

هاا  ناوی ، افاراد باا حاق       که در جریان افزایش آگاهی از نظا  معناییِ جهانی و کساب تجرباه  
ها و  ا  را که با ارزش توانند گزینه یها، م ه در میان ای  انتخابکشده  رو روبهها  متعدد  انتخاب
 جدیاد  برگزینناد  در صالب ساک زنادگی   ]17   ،74] ها مرتاط باشد آن یشناخت  ها تیصابل
[50،  12.] 

دهاد   صارار   ییها تیا وضعیها  طیممک  است عام  را در مح یزندگ کبرخی از ای  انواع سا
زیارا  ، [100 ؛83؛ 82؛ 79]شادن صارار گیارد     یصربانة اد با انحراف یا تجربیا زی  که در ارتااط ک

 کابساته اسات و ساا   هار فارد و   ینش متقاب  اجتماعک  عت الگوهاینابهنجار به طا  رفتارها
ه افاراد  کشود  یم یاطیاحت  ها تیو ه  فعال  ، اجااریالزام  ها تیفعالیة نیز شام  کل یزندگ

روزانه   ها تیتوان به تغییر الگو  فعال می مثالً،  ؛[15   ،109] رندیبه صور  روزانه در آن درگ
  هاا  با فرصت ییها تیوضع منزلة د که بهکراشاره  ی  عمومکگسترش حضور در اماهمچنی  و 
جاذب   ،از سو  دیگر [.100؛ 82  ؛79] اند شدن شناخته شده رفتار نابهنجار و صربانی  شتر برایب

موجاود در   ی  عناصار فرهنگا  یدر صالب ساک زندگی، ممک  است به تقاب  ب ،ها  جدید مرلفه
ان یجار  در مت گسترش نابهنی  وضعی  ایاز نتا یکینجامد که یشده ب وارد جامعه و عناصر تازه

 [.15   ،95] استمختلف در جامعه   ها گروه  اعضا
تر  دارند  ها و صشرها  دیگر، روابط اجتماعی گسترده در مقایسه با گروه ،که جوانان  از آنجا

هاا  جدیاد،    هاا و هویات   اندیشاه همچنی  شدن و  و با مظاهر و وسای  تجدد و نوساز ، جهانی
د، بیش از دیگران در معرض تغییرا  اجتماعی از ایا  دسات   یابن آشنایی و برخورد بیشتر  می
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طور که نتای  تحقیقا  مختلف نیز مرید تغییر ساک زندگی  همان [.120  ،45] گیرند صرار می
ها  جامعه  گروهة بیش از بقی ،ها و تطورا  فرهنگی عصر مدرن متأثر از تاادل، و فرهنگِ جوانان

 .]26  ،42؛ 94  ،32؛ 54  ،22] است
به ساب گاذار از سانت باه تجادد و      ا  جایگاه دختران و زنان جوان ،در میانِ صشر جوان نیز

نشادن آزاد ، تغییارا     سانتی، نهادیناه   ةشادن از خاانواد   ریخت  هنجارها  سانتی، آزاد  ه  به
در اجتمااع   ا  اجتماعی همچون افزایش میزان آگاهی و مشارکت اجتماعی، اشتغال و تحصیال 

رساد کااهش    به نظر مای  ،به عاار  دیگر [.26، 42 ؛74  ،31؛ 12  ،20] تغییر کرده است
ها  اجتمااعی چاون فمنیسا  و تحاوالتی مانناد آن،       جناش ةها  اجتماعی و توسع محدودیت

و چاالش   1ویگه صشار دختاران را باا بازاندیشای     ها  هویتی زنان و به ساختارها  سنتی و بنیان
خواهی و نزدیکی رفتار آناان    موجب گسترش برابر  که خود ]42؛ 74  ،31؛ 21] دهکرمواجه 

 [.210  ،4] ده استشها  ای  گروه  رفتار  ها و ک  به مردان و به دناال آن افزایش نابهنجار 
جنسیتی  مصرف مواد مخدر از تک توان به تغییر الگو  می ،تحوال  مرتاط در میان مجموعه

مصرف مواد دخانی مانناد سایگار و صلیاان     روند افزایشیهمچنی  و  [86] جنسیتی به سمت دو
 ،دانای   طاور کاه مای    همان [.116  ،33] دکرزنان اشاره ة ها  جامع یکی از نابهنجار  منزلة به

رود، اماا   کار مای  هیک روش صدیمی استعمال دخانیا  است که جهت استفاده از توتون ب 2صلیان
تاا ساایر    ]110؛ 99 ؛68] مریکاایی ااز کشورها  اروپاایی و   ،روند صعود  و افزایش مصرف آن

 جهاانی تاادی  شاده اسات    ة مناطق جهان، بیانگر آن است که ای  روشِ استعمال به یک پدید
 [.118؛ 98]

آمارها حاکی از افزایش چشمگیر مصرف آن ، ایران همچنی فریقایی و ادر جوامع آسیایی و 
ویاگه در   و به [99؛ 15] نیو جوا [39] خصو  در سنی  نوجوانی ه، ب[70] در بیست سال اخیر

کاه مصارف صلیاان زناان و      ا  [؛ باه گوناه  90؛ 87؛ 69 ؛3]اسات   ،بی  زنان )نسات به ماردان( 
باا توجاه باه آمارهاا       ،بناابرای   [.98] اجتماعی مادل شده اسات   یا رفتار  دختران به پدیده
محاوبیات و   تار  دالی  افزایش مصرف صلیان در چند سال اخیار و از هماه مها    ة موجود، مطالع

رساد   تأم  است که به نظر مای  درخورا   ویگه دختران و زنان جوان مسئله استقاال جوانان و به
 ا  مجزاست. علمی بیشتر و مطالعهة نیازمند مداص

مختلاف   ةدود توتون حاو  بیش از چهاار هازار مااد    ،دانی  طور که می همان ،از سو  دیگر
 شاود  سارطانی ترکیاب مای    ةو با بیش از چه  مادسوخت  تولید فرایند شیمیایی است که طی 

 به دلی  غلظت باال  مونوکسیدکرب ، نیکاوتی ، تاار و فلازا  سانگی     همچنی ،  [.24  ،96]
سارطان دهاان، ریاه، کااهش عملکارد تنفسای، کااهش           همچونها  بسیار ، با بیمار ]94]
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باودن ایا  موضاوع زماانی      ارتااط دارد. اما مسائله  ]4  ،3] ها  صلای عروصی باردار  و بیمار 
صلیان به صاور   ، ها  جسمانی متعدد رغ  آگاهی از آسیب بهد که بدانی  شو بیشتر مشخ  می

 [.54؛ 8  ،3] شود جمعی و حتی در برخی موارد به صور  خانوادگی استعمال می دسته
ر، ها  ماذکو  اجتماعی است که عالوه بر آسیبة اعتیاد به صلیان یک مشک  عمد ،کلی طور هب

با توجه باا   [.99] کند میسالمت جامعه را از نظر اجتماعی، سیاسی، اصتصاد  و فرهنگی تهدید 
که مصرف آن بی  زنان به طرد اجتماعی شدیدتر، ایجاد نس  معتاد، افزایش احتماال اباتال    این

ش ها  هپاتیت و س ، سقط جنی ، کاهش ارتااط با افراد عاد  و افازای  افراد خانواده به بیمار 
نمایاد.   بودن موضوع بی  ای  گاروه دوچنادان مای    مسئله شود، منجر می ]92] ارتااط با معتادان

 [.418  ،91] شوند مواد مخدر نیز محسوب می ةهمچون صلیان، درواز ،مواد دخانی ،عالوه به
شاناختی   ها  زیست تفاو همچنی  ها  فرهنگی، اجتماعی و روانی و  تفاو  ،از سو  دیگر

ساو و   عل  گارایش باه ماواد مختلاف از یاک      ةخصو  در زمین بهیکی زنان با مردان، و فیزیولوژ
تار   بودن مصرف آنان را حادتر و پیچیده  مسئله ،تفاو  واکنش جامعه به مصرف زنان از دیگر سو

چاه   ست که اگار ا ای  درحالی [.97  ،77] ده استکرو ضرور  پرداخت  به آن را نیز آشکارتر 
ا  در درک اعتیاد مردان به انواع مختلف ماواد مخادر انجاا      مالحظه خوردردر جهان پیشرفت 

 ]84  ،58]طورکلی( در بی  دختران و زنان جوان  همصرف مواد مخدر )ب رةتحقیق دربا، گرفته
 مورد غفلت جد  صرار گرفته است. ]186  ،3] طور خا  هو صلیان ب
ماا را جواناان تشاکی      ةت جامعا با توجه به اینکه حادود سای میلیاون از جمعیا     ،نهایت در
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دختران و زنان  ناپذیرو نظر به کارکرد انکار ]133  ،40] دهند می

داشت و بقا  خانواده و تربیات نسا     ویگه نگه و به [101  ،10] جوان در روند تحوال  عمومی
ان در بای  دختاران و   شناختی مصارف صلیا   جامعه ةپگوهش حاضر در نظر دارد به مطالع، آینده

سات  رواز آن  ،ماورد مطالعاه  ة جامع منزلة به ،زنان جوان شهر شیراز بپردازد. انتخاب شهر شیراز
؛ 19 ؛18] اسات شادن   جهانیفرایند درگیر و شهرها  ایران  سو یکی از کالن که ای  شهر از یک

، ادبی و تاریخی مذهایة صنعت توریس  )با توجه به پیشین داشت و از سو  دیگر به دلی   ]22
ها  بوشاهر   فارس و استان خلی ة به دلی  ارتااط و مجاور  با کشورها  حاشیهمچنی  آن( و 

 و هرمزگان )که مصرف صلیان به صور  وسایعی از دیربااز در ایا  منااطق رواج داشاته اسات(      
 .استمتأثر از تاادل و تغییرا  فرهنگی وسیعی  ،]342  ،15]

 ادبیات تجربی و نظری تحقیق
ها  علو  انساانی   ها  مختلفی در حوزه ها  اجتماعی نظریه و نابهنجار  ها خصو  تایی  انحراف در

توانند بخشی از رفتارشناسی انحرافی را تایی  کنند. برخی از ایا    و اجتماعی اراره شده که هریک می
)نیاز به تأییاد اجتمااعی،   . نیاز 1معتقدند هر نوع رفتار نابهنجار کنشگر، به ک  و کیفِ آرایشِ  ها نظریه
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. 3. انتظاار اجتمااعی،   2حمایت اجتماعی، تعلق اجتماعی، رابطة اجتماعی، آموزش، تفریح و فراغات(،  
 . معناا وابساته اسات   4فرصت )فرصت ماد ، فرصت سیاسی، فرصت اجتماعی و فرصت فرهنگای( و  

ه عاد  تعاادل میاان دو    هاا با   در همی  زمینه و با صدر  تفاو ، برخی دیگار از نظریاه   [.48  ،26]
که جامعه را در حالات آنومیاک صارار     ]272  ،25] ساخت اساسی یعنی اهداف و وسای  اشاره کرده

از سو  دیگر، نظریة فشاار آگنیاو وجاود دارد کاه      [.22  ،1] شوند رو  افراد منجر می داده و به ک 
هداف باارزش از نظار اجتمااع،   . ناکامی در دستیابی به ا1معتقد است سه مناع کلی فشار وجود دارد: 

هاا    . تجربة وصوع حوادث منفی از نظار ارزش 3. وصوع حوادث بزرگ و تأثیرگذار از نظر اجتماعی و 2
، 17] کنناد  نهایت ای  فشارها تمای  باه کگرفتاار  اجتمااعی را در فارد ایجااد مای       اجتماعی؛ که در

رو هستی  که برا  تایی  اعتیااد،   لد روبهبا نظریة استیون گُ  تا حدود  نزدیک به ای  نظریه، [.70 
کناد.   ها  و  اشاره مای  شدن انتظارا  جامعه و خواسته شناختی فرد و تعارض در برآورده به وضعیت

شود و افراد  که ای  اضطراب را ناتوانی در کنتارل   طاق ای  نظریه، ای  تعارض به اضطراب منجر می
زا وجاود   کنند که امکان سازگار  باا عواما  تانش    می کنند و احساس خود و محیط اطراف تعایر می
آیزن و فیشای  نیز در نظریة اصادا  عقالنای خاود،     [.38  ،48آورند ] ندارد، به مصرف مواد رو  می

 [.67اند ] ها و هنجارها  ذهنی و ثابت فرد در گرایش به اعتیاد را بررسی کرده نقش نگرش
د که رفتار انحرافی از طریق معاشار  باا اغیاار یاا     پردازان نیز معتقدن گروهی دیگر از نظریه

آموختاه   ،مانند جنایتکااران  ،یعنی داشت  روابط اجتماعی با انواع خاصی از مرد ، پیوند افتراصی
را بسیار  ،ویگه گروه همساالن ها  نخستی ، به که در ای  میان نقش گروه [140  ،50] شود می

گروهی بر کنترل اجتمااعیِ عماو ِ مارد  و     ،  دیگراز سو [.77،  116] دانند حارز اهمیت می
هاایی چاون: دلاساتگی، تعهاد،      و آن را با مرلفه رندپیوند فرد با محیط اطراف و جامعه تأکید دا
 ةنظریاا زمینااه،در هماای   [.122  ،55] ساانجند مشااارکت و درگیاار  و باااور و اعتقاااد ماای 

ان اجتمااعی نساات باه رفتاار     زنی وجود دارد که بر واکنش رسمی و غیررسامی نااظر   برچسب
 [.16  ،41] اشخا  و آثار بعد  ای  واکنش متمرکز است

تغییار  فرایند ها نیز وجود دارند که در تایی  رفتارها  انحرافی به  ا  از نظریه پاره ،نهایت در
پاردازان مکتاب    نظریاه ؛ ماثالً،  پردازناد  ها  مختلف می از زاویه اجتماعی جوامع و نقش فرهنگ

ها  محیطای در منااطق معای ،     فرهنگ عتقدند که بی  میزان تاهکار  با تأثیر خردهشیکاگو م
دانناد کاه    ها بزهکاران را اساساً موجاودا  انساانیِ بهنجاار  مای     مستقی  وجود دارد. آن ةرابط

کاوه  و کلاواردو    [.199،  61] کناد  ها  غیرصانونی آنان ایفاا  نقاش مای    محیط در فعالیت
هاا و   هاا  متعاددِ موجاود در جامعاه، سااب ایجااد ارزش       فرهناگ  دهاُهلی  معتقدناد کاه خار   

کردن براسااس   خوانی با هنجارها  مسلط در جامعه، رفتار ه ناشوند که به دلی   هنجارهایی می
ها، میلر و مااتزا باه نقاش     سو با ای  نظریه ه  مثالً، [.14  ،23] شود ها انحراف محسوب می آن

که کانش   حالی در [.327  ،63] اند س  ای  تأثیرگذار  پرداختهفرهنگ در اعتیاد و مکانی خرده
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اعتیاد، به نقشِ تغییرِ هویات، در پیادایش،    ، همچونگرایان در بررسی رفتارها  انحرافی متقاب 
 اند. آن پرداختهة ادامه و خاتم

هنجار  ساازمانی   دورکی ، به گسترش آنومی و بیة همچون نظری ،ها طیف دیگر  از نظریه
که در آن هنجارها  اجتمااعی نفاوذ خاود را بار فارد از دسات        کند مییجاد انحراف اشاره در ا
در چنی  شرایطی، افراد دیگر برا  اصتدار اخالصی جامعاه احتارا  صارا     . ]167  ،35] دهند می

تاوان باه    ، میها هسو با ای  نظری ه  مثالً [.571  ،50] ناچیز است ایشاننیستند و تأثیر آن بر 
ها  ماد  و مدرن و افزایش نفاوذ   ها از سنتی و مذهای به سمت ارزش ایی و تغییر ارزشج هجاب

کاهش ارتااطا  اجتماعی اشااره  و  گرایی مفاهیمی همچون رصابت، نفع شخصی، تجمال ، ماد 
، ا  آناومیکی  موصعیاتِ ایاران تاادی  شاده اسات و در چنای        ةجاار  جامعا   ةد که به صاعدکر

 [.244  ،30] روند افزایشی داشته استانحرافا  اجتماعی نیز 
ها  معتار  جو در پایگاهو ادبیا  تجربی مرتاط با موضوع نیز، نتای  حاص  از جستة در حوز

آن است که عمو  تحقیقا  به بررسی اعتیاد زنان به مواد مخادر )و  ة دهند و علمی داخلی نشان
یااد  صارفاً باه بررسای اپیادمولوژیک      اند که در ای  میان نیز، تعداد ز نه مواد دخانی( پرداخته

کاه باا رویکارد      ،اناد. افازون بار آن، تحقیقااتی نیاز      توجه داشته ]60؛ 28؛ 7؛ 5] اعتیاد زنان
ا  و  بار عواما  زمیناه    بیشاتر انادک باوده و    ،اند اعتیاد زنان پرداختهة شناختی به مطالع جامعه
و  ]59؛ 56؛ 23؛ 17 ؛12 ؛9] شناختی مانند: س ، تحصیال ، جنس، درآمد و مانناد آن  جمعیت

مصرف مواد در خانواده، وجود تنش در زندگی و ارتاااط باا   ة تکرار مانند: سابق یا برخی عوام ِ پر
 اند. متمرکز بوده[ 59؛ 58؛ 47؛ 38؛ 34؛ 27؛ 23؛ 17؛ 12؛ 9؛ 8] دوستان معتاد

متماایز  چاون:   نهایت، تعداد بسیار معدود  از تحقیقا  نیز وجاود دارناد کاه باه عواما        در
، ناتوانی در برابر اعمال فشار جامعه، فقدان توانمند  [59] پریشانی و سرخوشی ا احساس شادمانی

 ؛ ضعف کنتارل اجتمااعی، ضاعف اعتقاادا  ماذهای     [47] در زنان برا  رویارویی با شرایط سخت
موجود نیز به  اند. عمو  تحقیقا ِ خارجیِ [ پرداخته9] [؛ ضعف آگاهی زنان و تغییر هویت زنان58]

هاا    [، آزماون راه 72؛ 113[، مواناع درماان ]  107؛88ها  پیشگیر  از اعتیااد زناان ]   بررسی راه
[ و همچنای   71] مختلف درمان با رویکردها  مختلفی چاون افازایش نقاش معنویات و ماذهب     

 اند. پرداخته ]85] و مشکال  باردار  ]64پیامدها  اعتیاد در زنان چون: خشونت و همسرآزار  ]
هاا  مغفاول در تحقیقاا  داخلای و خاارجی،       یکی از حوزه ،دشو طور که مشاهده می همان

کاه تعاداد   ، گرفته باا ایا  عناوان    تحقیقا  انجا  بیشترذکر است که  شایانمصرف صلیان است. 
که عموماً با هدف بررسی  [24 ؛15] پزشکی بودهة در حوز ،رسد ها به انگشتان دست ه  نمی آن

شناختی مارثر   به متغیرها  جمعیت ،در کنار آن [.69؛ 39] اند مصرف انجا  گرفته میزان شیوع
؛ 13؛ 3] اسات  دهنشا همانند س ، جنس، سطح تحصیال ، مح  سکونت و مانند آن نیز اشااره  

توان گفت در ای  مطالعا ، نقش عوام  فرهنگی و اجتماعی کمتار تحلیا  و    می ،بنابرای  [.54
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گرایای   برخی متغیرهاا  پرتکارار چاون: لاذ     ة ا  از موارد به مطالع هدر پار فقطو  شدهبررسی 
؛ 3] ، ارزانی نسای، دسترسای آساان  [93؛ 111؛ 15؛ 3؛ 54] دار ها  طع  ناشی از مصرف صلیان

نگارش مثاات باه     ،[3] ها  آموزشی علیاه صلیاان و ضاعف آگااهی     برنامه ناود [،110؛ 93؛ 15
مصارف خاانواده و فشاار اجتمااعی      ،[13] خاانواده ، کماود حمایت عااطفی  [15] مصرف صلیان

 بسنده شده است. [24 ؛15] ها  سال  و نداشت  سرگرمی [108؛ 54؛ 24؛ 15؛ 13] دوستان
؛ 108؛ 24] و دانشاجویان  [68؛ 39] آماوزان  بیشتر ای  مطالعا  باه گاروه داناش    ،به عالوه

 نکردهو دختران را بررسی  زنانة اختصا  داشته و تاکنون تحقیقی به صور  مجزا جامع [110
شرق مدیترانه و عربی مرباوط   ةبیشتر تحقیقا  خارجی به کشورها  ناحی ،است. از سو  دیگر

 اند.  ها  هرمزگان و بندرعااس متمرکز بوده بوده و تحقیقا  داخلی نیز بیشتر بر استان
ن در ها  کمی موجود فاصد چارچوب تئوریاک باوده و عاالوه بار آ     عمو  پگوهشهمچنی ، 

نوع تأثیر متغیرها )مستقی  و غیرمستقی ( و نقش عوام  از ها ِ خود،  بررسیِ تأثیرگذار فرایند 
ا   ناماه  که با رویکرد  کمی و پرسش ،ای  مطالعا  بیشتر. ضم  آنکه شده استمیانجی غفلت 
  گوهشکاه پا   درحاالی اند.  اند، تعداد  متغیر مستق  را بر مصرف صلیان تحمی  کرده انجا  گرفته

کیفی به دلی  پروراندن نظریه از میدان مطالعه )پس از مصاحاه و مشاهدة میادانی(، کمتار باا    
شناختی مذکور یا عد  ارتااط چارچوب نظار  باا متغیرهاا  تحقیاق مواجاه       ها  روش کاستی
ها   مصرف صلیان و نیز با توجه به کاستیة جد  پگوهشِ در حوز با توجه به خأل  ،رو ای  از است.

تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی کیفی ای  پدیده در بای    ،گرفته موجود در تحقیقا  انجا 
 دختران و زنان جوان شهر شیراز بپردازد.

 روش پژوهش
تحقیاق حاضار    ،نظر به اینکه درک عمیق و جامع الگوها  پدیدارها رسالت پگوهش کیفی است

تفاده از مدل پارادایمی اشاتراوس و کاوربی  باه    مانایی و اسة نظریة نیز با رویکرد کیفی و برپای
ها و پیامدها  مصرف صلیان در بی  دختران  ا  و کنش عمیق شرایط علّی و زمینهة دناال مطالع

بیش از آنکه تعمیمی باشد، ماتنی بر منطق اساتقرایی و  ای  روش  ،و زنان جوان است. بنابرای 
به ای  موضاوع اسات.    [24  ،115] دهی پوشش ها  صالی برا  نظریهة به دناال ایجاد یا توسع

هاا   داده ،ها  نظر  فرض جا  پیشه پگوهش خطی و بفرایند برخالف  ،در ای  تحقیق ،بنابرای 
و به صور  گردباد  یاا دورانای بای      [108  ،43] در اولویت صرار گرفته شده و میدان مطالعه

تاری    جود داشته تا بهتری  و دصیاق ها رفت و برگشت و ها و مصاحاه ها  تحقیق و پرسش یافته
طای ساه   ، شاناختی ماذکور   روشفرایناد  مطابق  ،رو ای  از [.24  ،115] مفاهی  استخراج شود

نخسات از دل تعاداد زیااد اناواع      ،کدگذار  باز، کدگذار  محور  و کدگذار  انتخاابی ة مرحل
ماداو  از دل  ة سا مقایة به شایو ، سپس .ها  اولیه، کدها  مرتاط با موضوع مشخ  شدند داده
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چندی  کد، یک مفهو  استخراج شد و به همی  شیوه سایر کدها نیز به مفاهی  تاادی  شادند.   
چند مفهو  در صالب یک مقوله صرار گرفتند کاه از میاان مقاوال  موجاود      هر ،بعد نیزة در مرحل
 د.شمرکز  شناسایی ة مقول منزلة  به« آمیز ساک زندگی مخاطره»ة مقول

 1393در ای  تحقیق، دختران و زنان جاوان سااک  شاهر شایراز در ساال       شده جامعة مطالعه
احتمالی و  در ای  تحقیق، غیر شده گیر  استفاده اند. نمونه هستند که تجربة مصرف صلیان را داشته

اسات. همچنای  از آنجاا کاه حجا  نموناه در        2گیر  نظر  و نمونه 1گیر  هدفمند با روش نمونه
ارتااط دارد، بناابرای  حجا  نموناة تحقیاق کاامالً       3ها داده  با سطح اشااع شد  تحقیقا  کیفی به

شدة صالای   آور  ها  جمع نتیجه، در تحقیق حاضر، تکرار داده شده ناود. در تعیی  پیش مشخ  و از
نفر از دختران و زناان جاوان    37ها  الز  برا  تحقیق بود. بنابرای ، با  کنندة تعداد نمونه مشخ 

نیاز داشات  تجرباة    « نموناه »، معیار ورود باه  «گیر  کیفی منطق نمونه». با توجه به مصاحاه شد
ها از تکنیک مصااحاة   آور  داده مصرف صلیان و تمای  به بیان آن در صالب مصاحاه بود. برا  جمع

و « پاذیر   انعطااف »اساتفاده شاد. ایا  ناوع مصااحاه، باه دلیا          5و تعااملی  4سااختاریافته  نیمه
عالوه، از ایا  دو روش بارا     ها  کیفی از ای  دست مناسب است. به ، برا  پگوهشبودن آن عمیق
 شود. ها  ذهنی استفاده می دهی مجدد به نظریه دهی یا ساخت نظ 

 شوندگان مشخصات کلی مصاحبه
درصاد( و   46یاان مادرک لیساانس )   گو پاساخ  بیشترشود،  مشاهده می 1طور که در جدول همان

. نزدیک به نیمای  دارنددرصد(  22درصد( و فوق لیسانس و باالتر ) 24  )سپس دیپل  یا زیر دیپل
و بیش  هستند« اشتغال به تحصی »در وضعیت  بیشتر ،که در ای  میان اند یان شاغ گو پاسخاز 

 از نیمی از آنان نیز مجردند.
 

 یانگو پاسخمشخصات کلی  .1جدول

 ددرص فراوانی سطح تحصیالت درصد فراوانی وضعیت اشتغال

 24 9 دیپل  و زیر دیپل  5/48 18 شاغ 
 8 3 فوق دیپل  5/51 19 غیرشاغ 

 46 17 لیسانس درصد فراوانی وضعیت تأه 
 22 8 فوق لیسانس و باالتر 5/59 22 مجرد
 ا ا ا 5/40 15 متأه 
 100 37 ک  100 37 ک 

                                                           
1. purposive sampling 
2. theoretical sampling 
3. data saturation 
4. semi-structure interview 
5. interactive 
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 ها ها و یافته داده
 گرایی لذت
 گوید: مکانیک می ساله و دانشجو  سال اول مهندسی 20تینا 

تون  خوش بگذرون . لذتی که تو  هر کا  که از صلیاون   خوا  تا می می .دنیا دو روزه
هماه خوشای و لاذ      خوا  با هیچی عوضش کن . از ایا   صدر زیاده که نمی گیر  اون می

 بگذر  که به کجا برس ؟ چرا الکی خود  رو مدیون دل  بکن ؟...

شوند )هدف از زنادگی، تکاما     دگی روزمره مطرح میها  اخالصی که در زن سرکوب پرسش
همچنای   هاا و   انسان، تقویت معنویت، ماارزه با نفس و مانند آن( و بدون پاسخ باصی مانادن آن 

 ،شادن  در عصار مادرن و جهاانی    ،نمایاندن تصویر  از زندگی بر بنیان لاذ ، خوشای و هاوس   
اا  ز ارزشمند  برا  اراره نداردا یا ای  احساس که زندگی چی موجب احساس بیهودگی شخصی

شاود ساوژه تصاویر  مااد  و دنیاو  از زنادگی        نهایت موجب می درکه  [19  ،51] دشو می
ها  مختلف و هر مکانیسمی )مانناد   دریافت کند که در آن صرفاً وظیفه دارد با استفاده از روش

 گذرانی کند. مصرف صلیان( خوش
، اسات گرایای   گرایی و ماد  ماتنی بر باورها  لذ  که ،توان گفت دنیا  مدرن می ،بنابرای 

ماد  مانناد: بادن و     کانون توجه افراد را از مسار  اخالصی به مساار  مااد  و دنیاو  و کوتااه    
هادف همانناد    هاا  فراغتای بای    فعالیت دادن ها  ماتذل و انجا  گرایی، سرگرمی زیاایی، تجم 
 ،از نظار ساوژه   ،در اینجاا  [88  ،6] مشاروبا  الکلای معطاوف داشاته اسات      و مصرف سایگار 

کاه محارک و مشاوصی مها  در مصارف       اسات  1انگیز و جاذاب  کشیدن یک هدف وسوسه صلیان
 د.شو محسوب می

 تجددگرایی
 گوید: سینما می ةساله و دانشجو  رشت 24فریاا 

. تشاون نیسا   یکشه یه چیزایی حالیشه که بقیاه حاال   به نظر  کسی که صلیون می
رو فرار  و خالفکار نشون  ره. سیگار بیشتر توآ ول پیپ شخصیت میما ا ةالاته تو جامع

باید باهاش بلد باشی پُز  ت،ده تا متجدد!! الاته فقط کشیدن پیپ و صلیون مالک نیس می
خواد  مثالً کسی که می ؛و خراب کرد ر وگرنه فقط شخصیت خود  ؛فکر  بد  روش 

نااااکو  برازجااونی!! بیشااتر ره سااراغ صلیااون کااازرونی بااا ت  اره کمتاار ماایذکااالس باا
فکار  و اداهاا  مخصاو  باه      ا  رو با پُز روشا   کالس، صلیون میوه دانشجوها  با بچه

 .کش  خودش می

                                                           
1. a suitable target 



 1394 تابستان، 2، شمارة 13زن در توسعه و سیاست، دورة    202

اا اجتمااعی دارد و از جهات بناا کاردن       توان گفت مصرف صلیان نوعی کاربست فرهنگی می
ها، مصارف   ز سوژهواصع، در میان برخی ا ها  اجتماعی واجد اهمیت است. در تمایزا  میان گروه

« فکار باودن   روشا  »و « متجدد»است که از طریق آن  «نقش باز  کردن»و « ادا»صلیان نوعی 
یکای از عناصارِ ساازندة سااک زنادگیِ       منزلة مصرف صلیان به ،واصع شود. در افراد نشان داده می

و « مها  دیگارانِ  »افراد، موجب خلق تمایز بی  سوژه و عامة زنان و دختران، پذیرش از جاناب  
که برا  آنان نقش الگو دارد. از نظر ای  گاروه از افاراد، ایا  تماایز باه معناا         دشو افراد  می

مراتای روابط اجتماعی در جایگااهی   بند  اجتماعی است که آنان را در درون نظا  سلسله دسته
 دهد. فکر و متجدد صرار می کرده، روش  باال و در کنار افراد مدرن، تحصی 

صلیاان   هاا  زنادگی )و مصارف    شود که در جهان مادرن، سااک   گفته می ،ساسبر همی  ا
هاا و   نناد نگارش  ک یما  کما کیکی از الگوها  مصرف و عنصر سااک زنادگی( باه ماا      منزلة به

خاود را نشاان    یگااه اجتمااع  ی  ثارو  و پا ی  و همچنینکف یخود را مشخ  و تعر  ها ارزش
ش جااامع از یباا و  کاا  ا مجموعااه یناادگز کسااا»بااه تعایاار گیاادنز  ،حقیقاات در [.75]  یدهاا
او را بارآورده    جاار   ازهاا یفقاط ن  چاون ناه  ؛ ردیا گ یار ما کا  ها را باه  ه فرد آنکردهاست کعمل
ده اسات در برابار   یا گز خاود بار   یت شخصیهو  برا  ه وکرا ه   یت خاصیه رواکسازند، بل یم
ا  یاا   ی )میاوه صلیاان مصارف  « ناوع »حتای   ،بناابرای   [.120  ،51] «سازد یگران متجس  مید

 ا  از انواع متفاوتی از ساک زندگی و هویت نزد جوانان است. برازجانی( استعاره

 تغییر الگوی گذران فراغت
 گوید: ساله و بیکار می 28نسری  

خراب بشینی صلیون چاق کردن  ا ِ کلهه ها تفریح براشون یعنی با دوست االن جوون
هااا و  گااذرونی بااا فامیاا   وصاات ةو هاای پاسااور یااا تختااه ناارد باااز  کناای! حوصاال   

کاردن و هنرهاا     خونه بشین  پا  خیاطی  هاشون رو ندار . یا اینکه تو باز  زنک خاله
م  اینه که با دوستا  یه صلیون چاق کنی  و   آشپز  رو یاد گرفت !!! بهتری  تفریح برا

 دفهمای چطاور چنا    جاور  اصاالً نمای    وسط و کلی تعریف کنی  و بخندی . ای  بذاری 
 اعت گذشته!س

هاا شاک     گاو بای  فرهناگ   و شدن، نوعی گفات  ها  مختلف جهانی در جریان آگاهی از پیا 
کاه در   [98  ،53] سنتی منجر شاده  ةمدرن از پدیدة گیرد که به نوگرایی و گسست پدید می
ایا  بادان    [.63  ،53] دهناد  مای  ها بیش از پایش معناا  خاود را از دسات     آن سنتة نتیج

شاان برایشاان تعیای      مح  زنادگی ة هایی که جامع زوماً دیگر از همان سنتمعناست که افراد ل
الگوها  سنتی موجود در گذراندن اوصا  فراغت دختران و  [.50  ،53] کنند کرده پیرو  نمی

که شام  گذران اوصا  فراغت همراه با اعضا  خانواده، در درون منزل و به شاک  سانتی    ،زنان
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از  ،کارهاا  منازل و دیادار از خویشااوندان( باود      دادن ار ، انجاا  د ها  خانه )یادگیر  فعالیت
به موازا  آنکه هویت جوانان بیشتر  ، زیراموارد  است که مورد بازنگر  جد  صرار گرفته است

هاا نیاز باا     پیونادها و هماساتگی آن  ، یاباد  ویگه فرهنگ غربی سوق می ها  دیگر و به به فرهنگ
و باه دنااال گاذران     [540  ،69؛ 68ود ]ش مییشتر گسسته خانواده و فرهنگ سنتی فراغتی ب

 .هستندها  دوستی  فراغت به شکلی مدرن، خارج از فضا  خانه، آزادانه و با محوریت گروه

 محوری دوست
 گوید: گرافیک می ةالتحصی  رشت ساله و فارغ 25ستاره 

و عشاق   شی، یک  جاوونی  گفت  معتاد نمی ا  حرف نداره. میه دوست  زنی صدر  مخ
ا حاال  ها  کش . صلیون دورهمی و تو جمع اون و حال عیب نداره... راستش تکی اصالً نمی

 .پره هوسش از سر  می ،ده!! تنهایی تا بیا  بساطش رو مهیا کن  می

 گوید: دار می ساله و مغازه 22فاطمه 

ا  بار  بیارون. اگار بار  بلاوار چماران یاا        ها  بستگی داره با کدو  اکیاپ از دوسات  
صلیون زیاده و ة ها  پای که اونجا جوون ،آباد و خلد بری  ها  عفیف ها  خیابون انرستور

ر  کافاه   کاه باهاشاون مای    ،ها  هنرمند باش  دوستة   پایه زنی . اگر ما ه  صلیون می
کارشاونه! اصاوالً    که بیشتر سیگار تو ،جور جاها خونه و ای  هدایت، کافه فردوسی، شربت

  !!! ها  بگ  پایه چی دوست هر

خود ة دختران و زنان جوان را از خانه و خانواد ،تغییر الگوها  زندگی روزمره و اوصا  فراغت
رسامی و   هاا  اجتمااعیِ غیار    د. بدیهی است که ای  فاصاله موجاب کااهش کنتارل    کن دور می
 ،. از ساو  دیگار  [38، 105] که عام  محافظت کارآمدناد  شود می ها  اجتماع سنتی نظار 

 منزلاة  ها  دوستی که مصرف صلیان را به ، دختران و زنان جوان را به تعام  با گروهای  تغییرا 
 دهد. سوق می ،ندکن امر  بهنجار و نوعی تفریح تلقی می

 گرایی برابری
 گوید: ساله و شاغ  می 27معصومه 

خاود  محادودیتی نذاشات !     ةتو  هیچ کار  از کار تا تفریح و صلیون کشیدن واسا 
  کوتاه بیاا . بازار هماه بفهما  کاه       ها  خانواده و جامعه گیر  سخت  خوا  جلو نمی
هاا عرضاه نادارن، حاق      ها ترسو و ک  دل و جرأ  هست ، زن هایی مث  اینکه زن حرف
 .ا دیگه خریدار ندارهه گذرونی ندارن و ای  خوش
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هاایی اسات کاه    «واره عااد  »انسان محصور در رواباط و باورهاا یاا     ،دانی  طور که می همان
تاوان   می ،بنابرای  [.87  ،16] بند  اجتماعی در ارتااط است مستقیماً با نظا  صشربند  و الیه

ا  از مصرف نیز تابعی از ترجیحا  سوژه است و در ارتااط باا   افراد در هر حوزهة وار گفت عاد 
مصارف صلیاان نیاز     ،تعریف او از زندگی شخصی، هویت و موصعیت طاقاتی اوسات. از همای  رو  

 نابرابر  طاقاتی و جنسیتی است.همچون   اجتماعی و مصرف آن متأثر از مسار  متفاوتی امر

 فشار و درماندگی
 گوید: معمار  و بیکار می ةساله، فوق لیسانس رشت 29الدن 

خوناده مااهی    گا  دختاره فالنای کاه درس     که میا    ها  هر روزِ خونواده سرکوفت
  که درس نخونده با یه دکتر ازدواج کرده و خونهره. دختره فالنی ه  آ صد توم  درمی ای 

 .کن  گیره صلیون چاق می تا دل  می ...برا  کابوس شده ا ش ال و ب  هستش و زندگی

هاا  زنادگی    با تروی  سااک  است،گرایی  که ماتنی بر باورها  دنیاگرایی و ماد  ،دنیا  مدرن
ده و امنیات  شا نوع ساک زنادگی   گرایانه موجب ایجاد حر  و ولع در رصابت و کسب ای  ماد 

از  [.25  ،6] به خطر انداختاه اسات   ،که وضعیت ذهنی راحت و مناسب است ،وجود  افراد را
شاناختی   ها  اجتماعی و مدرن، فشارهایی را ه  از بُعد روان نفوذ و رواج ای  ارزش ،سو  دیگر

د. شاو  و خلع یَاد مای   1صدرتی د که موجب احساس بیکن و فرد  و ه  اجتماعی بر افراد وارد می
باا ترکیاب خاا     همچنای   ها یا آرزوها  شخ  و  خلع ید، همیشه با اهداف، طرحة ای  تجرب

سات از  ا  که عااار   ،توان گفت هویت فرد می ،است. به عاار  دیگر مرتاط دنیا  پدیدار  فرد
موفقیات مااد  و سااک زنادگی       در گارو  ،ظرف زمان و مکان استة خود و ساخته و پرداخت

در عم  پاوک و نااصا     بماندشود آنچه از فرد باصی  ای  امر باعث می [.81] گیرد بصر  صرار می
نهایاات بااا  کنااد کااه در را در سااوژه ایجاااد  2«شاادن بلعیااده»احساااس و  [98  ،53] اشاادب
 یابد. ها  اجتماعی چون اعتیاد به مواد مخدر، الکلیس  و مصرف صلیان پیوند می هنجار  بی

 گیمجاورت خانواد
 گوید: ساله و بیکار می 30سمیرا 

کارد  کاه    ها نترسید  و فکر نمای  مث  بعضی بچه ،مون از صا  بود چون تو خونواده
خاطر اون دعاوا    هوصت ب   ه  هیچ معتاد بش  یا چیز  خطرناک باشه. از طرف خانواده

 .بد  نشد 

                                                           
1. powerlessness 
2. engulfment 
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ساه باا   یناد، در مقا ریناد درگ ا کننده خانوادگی که مصرف یزندگ  ها هایی که در ساک سوژه
نابهنجاار    ر رفتارهایشتر درگیپرخطر مشارکت دارند، ب یزندگ  ها که کمتر در ساک یجوانان
چاون   ،هایی که مصرف مواد دخانی صرار گرفت  در خانواده ،بنابرای  [.77  ،105؛ 65] شوند یم

 شاود،  یح تلقی میتفرة همان و وسیلینوعی الگو  گذران اوصا  فراغت، آداب پذیرایی از م ،صلیان
 گر در مصرف صلیان است.  عاملی مه  و مداخله

 مجاورت مکانی
 :گوید مدیریت آموزشی می ةساله و دانشجو  رشت 23آرزو 

کاًل صلیون رو چاه تاو  فضاا  بااز و داما  طایعات، چاه رساتوران، حتای کناار           
شاه   هاا مای   هاا و پاارک   کش ( و تو بوساتان  ها  دیگه )که خودشون صلیون می خونواده

د! ولی برا  سیگار کشیدن بایاد بار    آ استفاده کرد. برا  همی  چیز بد  به نظر  نمی
هاا و   کوچاه  ها  خف  که یا زیر زمینه یاا تاو کوچاه پاس     شاپ ها  اِسموکی )کافی کافه

 .ها بلدن( جاها  پرته که فقط جوون

 1هاا   موصعیات  ها  ساک زندگی و فعالیت روزمره برا  تایی  رفتارهاا  نابهنجاار بار    نظریه
 گذارناد  شده تأکید مای  ها  آکنده از خطرها  نهادینه و گیدنز نیز بر محیط [47  ،105] موجود

هاایی کاه در آن صلیاان امار       به عاار  دیگر، مجاور  یا صرار گارفت  در محایط   [.158،  50]
ر فضاایی  شود و امکانا  دسترسی آسان و بدون استرس به صلیاان، د  بهنجار و عاد  نشان داده می

هاا  مختلاف را فاراه      هاایی باا طعا     ها  نازل، با سرویس خدماتی مناسب و صلیاان  باز، با صیمت
 شود. برا  مصرف صلیان محسوب می  ا  در ایجاد نگرش مثات و انگیزه آورد، عاملی زمینه می

 2فقدان مانع و سرپرست
 گوید: ساله و بیکار می 27الله 

کشه حرف باد زیااد    کسی که سیگار میة مرد  دربارتا حاال نگاه کسی اذیت  نکرده. 
ا ها  اگر ها  بعضای    زن . ا رو نمیه اما در مورد صلیون کشیدنِ دخترها ای  حرف ،زن  می

 کن . دیگه در ای  حد بدگویی نمی ،دید خوبی نداشته باش 

پذیرش اجتماعی مصرف صلیان در بی  برخی اصشار جامعه به ناود مانع و نظار  در مصارف  
ساز )چیز   گر و زمینه در ای  موارد، شاهد وجودِ عام  تسهی  ،یان اشاره دارد. به عاار  دیگرصل

سو باا هنجارهاا  فرهنگایِ مادرن کاه در       فراتر از فقدان مانع( در مصرف صلیان هستی  که ه 

                                                           
1. situational. 
2. the lack of a suitable guardian to prevent the deviation from happening 
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بستر مصرف صلیاان در بای  جواناان را     ،اند شدن فرهنگی در بی  مرد  نفوذ یافته جریان جهانی
هاا )در اینجاا مصارف صلیاان(      ده است. فلسون و کوه  نیز معتقدند که برخی انحاراف کره  فرا
 [.115  ،80] تضعیف مراصات و کنترل اجتماعی استة نتیج در

 تجربه و درک از مصرف قلیان
بخشِ کانشِ   ها و بسترها  اجتماعی بود که نقش سارق یا تعیی  بخش پیشی  معطوف به زمینه

از هاا   توصیفی ژرف از راهاردها یا استراتگ ة داشت. بخش حاضر به دناال ارار عهده عامالن را بر
 اند. مصرف صلیان داشتهة کنشگرانی است که تجرب سو 

 تداوم مصرف به شکل پنهان
 گوید: ساله و شاغ  می 30فرانک 

کان    س. اما همیشه سعی می ها  دوستانه صلیون برا  یه بخشی از تفریح و دورهمی
اهمیات و   کا  ة خوا  بابت یاه مسائل   نمی. ها مصرف کن    و فامی    خونوادهدور از چش

 .پا کن ه عاد  یه جنجال ب

سنتی )مانند خانواده( و چاالش   ةمقاومت ساختار  برخی از افراد در جامع ،در برخی موارد
د به ده و منازعا  ناشی از تقاب  بی  ای  دو فرهنگ، فرد را در وضعیتی صرار داده که ترجیح می

 شکلی پنهان به روند مصرفی خود ادامه دهد.

 تداوم مصرف به شکل آشکار
 گوید: آموز می ساله و دانش 18هانیه 

کش  که بفهم  حرف زور رو م  اثر نداره. تو   جلو  مامان و بابا  از صلیونشون می
 .جور  کالس  بیشتره دون  ای  کش  چون می جمع پسرها و دخترها  رفیق  ه  می

ها  روزمره و سااک زنادگی، تکارار مجادد انحاراف باه دلیا  فقادان          اس نظریة فعالیتاس بر
گیر  اجتماعی، در دسترس بودن و مجاور  با جر  و موارد  از ای  دست اتفاق  مجازا  و سخت

تار باشاد،    هاا  جهاانی بازانادیش    چه سوژة متأثر از جریان همچنی ، هر [.24  ،80] خواهد افتاد
یاباد. بناابرای ، باا توجاه باه کاارکرد        در و  به صور  علنی و آشکارتر ادامه میمیزان نابهنجار  

مصرفی و نظا  معناییِ ناشی از مصرف صلیان برا  برخی از افراد که نماد عاملیت باال، آزاد  عما   
و استقالل یا تجدد و هویت مدرن و در برخی ماوارد نیاز نمااد اعتاراض باه هنجارهاا  سانتی و        

 یابد. ، طایعی است که مصرف آن به صورتی آشکار و در انظار دیگران تداو  هاست شکست  آن
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 ترک مصرف
 گوید: ساله و بیکار می 26فروزان 

س. ماهاا پایش خودماون     گ  واصعاً مساخره  کشید . االن می یکی دو سال صلیون می
مثاال  جوونی و باحال بودنه. ولی هنوز تو نگاه بیشتر مرد  اة کنی  کالسه و نشون فکر می

خوناواده هساتی . دوس نداشات  کسای در ماورد شخصایت و        ماها معتاد، غربتی و بای 
 .صضاو  بکنه  جور   ای  خونواده

 افتاد  ها  زندگی اتفاق مای  عرصه همةمداو  در  1بازاندیشی ،به تعایر گیدنز، در عصر حاضر
یاز پیوساته در حاال    خودِ بازاندیشی ن بارةبازاندیشی در ،در ای  عصر ،افزون بر آن [.38  ،50]

در برخی موارد سوژه به دناال کسب آگاهیِ جدید بازاندیشای   ،بنابرای  [.42  ،53] انجا  است
در   بازاندیشای ة ست که مصرف صلیان خود صاالً در نتیجا ا حالی کند. ای  در و صلیان را ترک می

 ساک کلی زندگی و بازنگر  در نظا  معنایی فرد رخ داده است.

 ر الگوی مصرفتشدید و تغیی
 گوید: ساله و بیکار می 26نازگ  

  شاده. االن   روزاناه ة کشاید ، االن دیگاه برناما    بعد یه مد  کوتاهی که تفننی می
 برنامه حتماً دار .  وصته که عالوه بر صلیون، مشروب و سیگار رو ه  تو خیلی

مصارف صالای،   مصرف صلیان با شد  بیشتر و افزودن مواد دخانی و الکلی باه الگاو     ةادام
بااکی اسات کاه ممکا       نوعی بی ةشاید نشان ،رغ  آگاهی از خطرها  مسل  آن برا  سالمتی به

انساان مادرن    ،دانای   طور که مای  همان [.178  ،84] دکناز نظر روانی فرد را اصناع  فقطاست 
ه تغییرا  ای  عصر ناظر بر با  [.60  ،53] ها  فرهنگی صرار دارد همواره در معرض انواع شوک

 [.12  ،84] ا  ریسکی است که از پایان طایعت و پایان سنت متاأثر اسات   وجود آمدن جامعه
بازاندیشی  ةاساس درج اطالعاتی بر ةشده در ای  دوران به تغییر اجتماعی در جامع ریسک تولید

 [.182  ،11] باال مرتاط است

 آثار و پیامدهای مصرف قلیان
 گسترش نابهنجاری و آسیب

 گوید: اله و پرستار میس 28فرزانه 

تونسات    خوناه نمای    بهش وابسته شد . ولای تاو   ،بعد یه مدتی که صلیون کشید 
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ش ناخ  یبه همی  خاطر طرف سیگار رفت . االن به روز  پن  ش .بساطش رو فراه  کن 
  با پسارها ها  زیااد شاده و      ها رابطه صلیون کشیدن و دورهمی ةسیگار رسید . به بهون

 بار  عالوه بر صلیون مشروب ه  خورد . دچنهاشون  تو  پارتی

ها از مصرف مواد دخانی چاون صلیاان باه مصارف ماواد مخادر و        نابهنجار ة گسترش دامن
ها  اجتماعی مانند: دوستی با جنس مخالف، روابط خارج  مشروبا  الکلی و افزوده شدن آسیب

ویاگه فرزنادان و افازایش     از پیمان زناشویی، افت تحصیلی، اعتیااد ساایر اعضاا  خاانواده و باه     
 .استخانوادگی و موارد  از ای  صای ، از پیامدها  مصرف صلیان  دعواها 

 1اعتباری طرد و داغ بی
 گوید: ساله و دانشجو  مدیریت بازرگانی می 24راحله 

ارن و معتااد  ذ ا  محل  نمای هخواهرة ر  خون   صطع شده. وصتی می با بابا  کالً رابطه
 زن . صدا  می

پذیر  و الگاوبردار  از فرهناگ مادرن     فرهنگفرایند توان گفت  حلی  ای  وضعیت میدر ت
ا تعاارض  یا تواند فشاار   یممک  است در تقاب  با اصول هنجار  و سنتی جامعه باشد. ای  امر م

نهایت با مقاومت نهادها  سانتی و از   که در [71  ،103هد ]ش دیب را افزای  دو فرهنگ رصیب
 انجاماد  اعتااار  ساوژه نیاز مای     انواده، باه طارد اجتمااعی و داغ بای    ت خا یا جمله کاهش حما

[119،  10.] 

 پشیمانی و احساس گناه
 گوید: ساله و دانشجو می 23طاهره 

جماع بعضای دخترهاا و پسارها و       ر  تاو    فهمیادن کاه مای    از وصتی که خانواده
دونسات    نمای  زده شد . واصعاً خیلی شرمنده و خجالت ،کش  باهاشون صلیون و سیگار می

 ها نشست  پا  صلیون. چه جوابی بهشون بد . آخه م  درد  نداشت  که با اون بچه

و  درک احسااس رو برخاورد  تاوأ  باا     برخورد جامعه با فرد نابهنجار و ک ، در برخی موارد
هاا  اجتمااعی    نهایت به دلی  دریافت حمایات  ایجاد احساس تقصیر در سوژه است که الاته در

نوایاان   حساس پشیمانی مفید و موجب بازاندیشی سوژه و بازگشت و  باه جماع ها    الز  ای  ا
 [.22  ،36] است

                                                           
1. stigma 



 209   ...مطالعۀ کیفی مصرف قلیان بین دختران و زنان

 آمیز هسته: سبک زندگی مخاطره ۀمبنایی و مقول ۀنظری
صارار   ییها تیا وضعیها  طیها را در مح مختلف از افراد، آن  ها گروه  ها تیو فعال یزندگ کسا
 رناد یگ یشادن صارار ما    یصربان ةبالقو ةحرفان بالقوه و تجرباد با منیا زی  که در ارتااط کدهد  یم
هاا     زماانی و مکاانی ساوژه    یای گرا ها   ،در برخای الگوهاا  سااک زنادگی     ،حقیقت در [.83]

رفتار   ک   برا  ط ضروریات ناظران، شرایشده، وجود جذابیت و وسوسه در هدف و غ کیتحر
  هاا  تیا ر فعالییا تغ ،ها  زنادگی  ی  ساکاص  مه  در ا [.80 ؛79] دکن و انحراف را فراه  می

 [.591  ،79] یابد ارتکاب به رفتارها  نابهنجار افزایش می  ها روزانه است که در آن فرصت
شاود   دهنده و مرساومی مای   رُخ ها  روزانه شام  هر فعالیت باز دانی ، فعالیت طور که می همان

کنش و پیوندها  اجتماعی، آماوزش   )مانند شغ ، ایفا  الگو  نقش جنسیتی، سرگرمی و تفریح، 
و فراگیر ، الگو  خواب، خوراک و...( که برا  تأمی  نیازها  اساسی و بنیاد  افاراد، در خاناه یاا    

بناابرای ،   [.591  ،79شاود ]  ها( انجاا  مای   نظر از منشأ زیستی یا فرهنگی آن مح  کار )و صرف
کنناد و   ها استفاده می ضا  نیازها  خود از آنها  روزانه ابزارهایی هستند که افراد برا  ار فعالیت

ها  الزامی، اجاار  و  ساک زندگی نیز کلیة فعالیت [.28   ،109] شان است خا  ساک زندگی
 [.همان] صور  روزانه در آن درگیرند ها  احتیاطی است که افراد به همچنی  فعالیت

وسایعی از  ة تغییار در دامنا   کاه شاام   ، ها  روزانه را توان تغییر ساک زندگی و فعالیت می
شدن کاه در   تر جهانی کامالً بنیاد ة )جنا 1شدن فرهنگی جهانیة در رابطه با پدید ،هاست کنش

شادن   جهاانی  کارد، زیارا  تحلیا    [36  ،14] آن صارار دارد ة شد یک از بُعدها  نهاد  پشت هر
ماا را مجااور    دهاد و  فرهنگی، فرهنگ محلی و محتوا  زندگی محلی را مورد تهاج  صارار مای  

 ،به عااار  دیگار   [.36  ،84] تر زندگی کنی  پذیرتر و فرد  کند تا به صورتی بازتر، انعطاف می
که در سطح کالن صرار دارد، از طریق متغیرهایی چون: ساک زندگی کاه در ساطح   فرایند، ای  

 دهاد  گاذارد و آن را تغییار مای    میانی صرار دارد، حتای رو  رفتارهاا  فارد  ماا نیاز اثار مای       
[22،  151.] 

یکی از رفتارها  فارد  در حاال    منزلة توان مصرف صلیان و سیگار را به می ،بر همی  اساس
ها  روزانه و  ها  کوه ، فلسون و گیدنز و در صالب تغییر الگو  فعالیت افزایش با الها  از نظریه

لی  و مداصه صارار  شدن فرهنگی، مورد تح تر، در ارتااط با جهانی ساک زندگی و در سطحی کالن
سااک زنادگی   »ایا  پاگوهش تحات عناوان     ة هسات ة تاوان مسایر روییادن مقولا     زیرا می، داد

تاری    ها  زمینه و مقوال  محور  پگوهش پی گرفت و باه انتزاعای   را از دل داده« آمیز مخاطره
 ا ، تعاملی و پیامد  مصرف صلیان دختران و زنان جوان در ای  ها  زمینه نحو ممک  به پرسش

گرایی،  ها  لذ   اساس مقوله آمیز بر ساک زندگی مخاطرهة مقول ،صالب پاسخ داد. به عاار  دیگر
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محور ، فشار و درماندگی )شرایط علّای(،   گرایی، تغییر الگو  فراغت، دوست تجددگرایی، برابر 
ا ( و مجااور  خاانوادگی )شارایط     مجاور  مکانی، فقادان ماانع و سرپرسات )شارایط زمیناه     

 ،د. بناابرای  نا ا ها و عناصر مارتاط باا سااک زنادگی     ا ( شک  گرفته که همگی از مرلفه همداخل
ا  با نا  مصارف   اند که پدیده کلی مجموع شرایط مذکور در امتداد با یکدیگر موجب شده طور هب

 صلیان مورد توجه دختران و زنان جوان شهر شیراز صرار گیرد.
اخیر تحوال  فکار   ة گی )که بیشتر شام  دو دورشدن فرهن جهانی ،دانی  طور که می همان
هاا  تربیتایِ    بیشاتری  تاأثیرا  و داللات    ،مدرنیس  اسات(  مدرن و پستة خصو  دور بشر، به

 گرایی و فردگرایای را بار افاراد داشاته اسات      گرایی، عق  گرایی، لذ  ماتنی بر دنیاگرایی، ماد 
ها  جدید، از طریاق اساتفاده      گفتمانها  زیربنایی ای ارزش ،درواصع [.115 ، 57؛ 9  ،46]

شدن فرهنگی هستند(  )که کارگزاران اصلی جهانی1 ها  اطالعاتی و ارتااطاتی نوی  از تکنولوژ 
ناپاذیر    طور اجتناب جوانب گوناگون زندگیِ فرهنگیِ افراد را دچار دگرگونی و تحول کرده و به

از نتای  نفاوذ ایا     [.92  ،84] اند دهگرایی و کاهش نفوذ نیروها  سنتی منجر ش به رشد لذ 
ها  روزانه و ساک زندگی افراد است. ایا    در فعالیت« اص  لذ »ها، توجه و تمرکز بر  گفتمان
خیاالی، احسااس    ها صرفاً باه دلیا  کساب لاذ ، بای      است که بسیار  از سوژه ا  به اندازهامر 

کنناد. ایا  هماان     و مصارف مای  نشینند  ها پا  صلیان می سرخوشی و آرامش و مانند آن ساعت
یکی از  منزلة ها  روزانه، به فعالیت ةاست که در نظری« وجود جذابیت و وسوسه در هدف»اص  

 شدن افراد مورد تأکید صرار گرفته است. عوام  ارتکاب به ناهنجارها  اجتماعی یا صربانی
هاا   « فرصت»و « انتخاب»شدن  ا  مدرن است که با فراه  مفهو  و پدیده« ساک زندگی»

مادرن،   ةدر جامعا  ،باه عااار  دیگار    [.486اا 483  ،51] بازاندیشی معناا پیادا کارده اسات    
 شااوند هااا منجاار ماای  ، بااه بازتابناادگی ساااک زناادگی و ارزش  «انتخاااب»و « بازاندیشاای»
در عصار  شاوند؛ ماثالً،    مای و از ای  طریق سایر الگوها  رفتار  نیز بازاندیشی  [47ا44  ،84]

یاباد.   شود یاا آنکاه تقلیا  مای     د از طریق مصارف روزانه بازتولید یا تقویت میمدرن، هویت افرا
در  ،در ای  عصر آنچه حارز اهمیت است ماهیت فرهنگیِ مصارف اسات. از ساو  دیگار     ،واصع در

ها  فارد  و   است که هویت« ساک زندگی»یا « ها  مصرفی کنش»جامعة مدرن، نوع و ساک 
 سااز اسات   ساک زندگی ابازار هویات   ،تر به بیان ساده [.118  ،44] دهد اجتماعی را شک  می

جا  منابع سنتی هویت، از خاالل مصارف    و افراد هویت خود را به [104  ،49؛ 129،  19]
 ].45  ،29] کنند ها  گوناگون زندگی کسب می کاالها و ساک

ان، مصارف  نیز برا  دختران و زنان جو شده مطالعه ةشاهد آن هستی  که در جامع ،رو ای  از
 ،ویاگه در میاان گاروه دوساتان     ساز و نماد تجدد و تشخ ِ آنان، به صلیان و سیگار ابزار  هویت

بند  اجتمااعی   است. از نظر ای  افراد، انتخاب و مصرف صلیان مستقیماً با نظا  صشربند  و الیه
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ورز  و  فکار ، تماایز در فکار و اندیشاه     باودن، روشا    در ارتااط بوده و مالکِ تشخی ِ مادرن 
و از عواما  علّای   « جذابیت سیگار و صلیاان »بودن آنان است. ای  نیز خود یکی از دالی   امروز 

 .شود محسوب می دهش مطالعهة مصرف آن در نمون
کاه متاأثر از    [96  ،32] اسات سااک زنادگی    مها  ها   اوصا  فراغت نیز یکی از شاخ 

گرفته در الگو  کلی سااک زنادگی،     ها  صور شرایط مدرن و پسامدرن و به دناال بازاندیشی
هاا  جدیاد رفتاار     امروزه با شیوه؛ مثالً، [122  ،45] دچار تغییر و تحوال  بنیاد  شده است

کاردن،   ها  مختلف، توجه به بدن و زیااایی، ورزش  گرد ، تماشا  رسانه پاساژ ماننداجتماعی )
ها  تحقیق حاضر نیاز   واجهی . یافتهها و...( برا  گذراندن اواصا  فراغت افراد م شرکت در پارتی

یان برا  تفریح و پُر کردن اواصا  فراغت استعمال گو پاسخها   بیانگر آن است که یکی از گزینه
ها   صیمت بودن و نداشت  آسیب صلیان است که الاته با توجیهاتی چون در دسترس بودن، ارزان

 جسمانی نیز همراه است.
نیاز از  « مجااور  »یاا  « فرصات »یر بازاندیشی و انتخااب،  ذکر است که عالوه بر متغ شایان
که در تغییر الگاو    [78  ،20] ها  مه  ساک زندگی در عصر مدرن و پسامدرن است ویگگی

نهایات باه    گذشاته تأثیرگاذار باوده و در   ة شاد  تعیی  پیش گذران اوصا  فراغت افراد از مجار  از
شاده در عصار    هاا  فاراه      از ایا  فرصات  ا ده است. نمونهشمصرف صلیان در بی  آنان منجر 

ط خاانواده باه   یز در محا کا متمر  هاا  تیدختران و زنان از فعالة ها  روزان تجدد، تغییر فعالیت
 منزلاة  ها  روزانه به فعالیتة خارج از خانه است. ای  تغییر فعالیت روزانه طاق نظری  ها تیفعال
ماثالً،    ؛[100 ؛82؛ 79] اناد  شناخته شدهشدن  یصربان  شتر برایب«  ها فرصت»با  ییها تیوضع

هاا،   هاا، باشاگاه   هاا، رساتوران   هاا، بوساتان   ها، پارک شاپ افزایش حضور زنان و دختران در کافی
د شاو  و امر  بهنجار تلقی مای  ردها مصرف صلیان رواج دا که در آن ،ها و مانند آن ها، پارتی کلوپ

 ده است.کرا هایی جهت مصرف صلیان مهی )مجاور  مکانی(، فرصت
همچنای   شادن فرهنگای و    هایی که در سطح کالن و در جریان جهاانی  یکی دیگر از عرصه

توجاه باه حقاوق زناان،      شاده، تغییر ساک زندگی )در سطح میانی( تجدید نظار و بازاندیشای   
رساانی   اماروزه در راساتا  اطاالع   ، زیرا افزایش مطالاا  و تغییر نگرش به نقش جنسیتی است

موصعیت زناان و رواباط میاان دو جانس      ،ن فمنیس ، حقوق بشر و حقوق زنانهایی چو جناش
نگرش نقش جنسیتی زناان   ،بدی  ترتیب .[44  ،52] تر شده است طلاانه چه بیشتر مساوا  هر

)حضور زنان در منزل و ایفا  نقش مادر  و همسر ( و اختصا  حاال  و رفتارهایی مشخ  
باودن )و   و زن کارده   تغییار  ،رو و خجالتی، آرا  و... هستند ک همانند اینکه زنان ترسو،  ،به آنان
و  روشا     یکند، معنای می ایجاب  هایی که  بودن(، از نظر وظایف، هنجارها و هویت طور مرد همی 

ها از  نقش آنة سرنوشتی که به واسط در چارچوب  زنان و مردان  ،ندارد. به عاار  دیگر مشخ  
 [.همان] کنند نمی  پیش تعیی  شده است زندگی
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چاه بیشاتر در مساار  مااد       رو، امروزه دختران و زنان جوان به دناال کسب برابر  هار  ای  از
ناد. بار همای     ا گرایی گرایی، رفاه فرد ، سودجویی و لذ  نگر  فرد ، اشتغال، مصرف مانند: آینده

فی، دسات باه   ها  ساک زندگی و همچون اوصا  فراغات و رفتارهاا  مصار    اساس، در همة حوزه
پردازند. از آن جمله مصارف صلیاان در حاوزة عماومی و      زنند و با مردان به رصابت می بازاندیشی می

ها  جنسیتی، اعتراض باه   انظار دیگران است که برا  ای  افراد به منزلة به چالش کشیدن کلیشه
الل و آزاد  نظا  پدرساالر ، رصابت با مردن و اثاا  جنسیت خود، کسب برابار  حقاوصی، اساتق   

است. به عاار  دیگر، مصرف صلیان برا  ای  گروه از دختران و زنان جوان، نوعی مصرف نمادی  و 
هاا    هاا برخای فعالیات    ها  خاانوادگی اسات کاه در آن    اعتراض به نظا  پدرساالر  و محدودیت

 است.دانسته شده « زشت و ناپسند»فراغتی مانند مصرف صلیان منحصر به مردان و برا  زنان 
هاا    اسااس نظریاة فعالیات    )بار « فقدان ماانع و سرپرسات  »توان اص   از سو  دیگر، می

تاوان گفات بازاندیشای در     روزانه( را نیز در مصرف صلیان دخی  دانست. در ای  خصو ، می
موجب شده کاه   [13  ،52] شدن روابط بی  دو جنس تر طلاانه مناساا  جنسیتی و مساوا 

هاا  آناان    زن در منزل و نظار  و کنترل جنس مخالف بار فعالیات   سو الزا  به حضور از یک
کاهش یابد و از سو  دیگر مصرف صلیان از سو  آنان در حوزة عمومی و در انظار دیگران نیز 

ویاگه   گیراناة خاانواده و باه    چندان با واکنش تند و شدید مواجه نشود. بنابرای ، برخورد سه 
ا  در مصارف صلیاان    رل اجتماعی مرد ، نقش مداخلاه ها و کنت مردان و نیز کاهش حساسیت

 زنان و دختران در اماک  عمومی دارد.
، یسات یز  ازهاا ین  ارضاا   آن فرد براة لیاست که به وس یزندگ یکل  ساک زندگی الگو

 یعیوسا ة دامن یزندگ  ها ککند. ای  بدان معناست که سا یخود کوشش م یو عاطف یاجتماع
، یاسا ی، سیاجتمااع   هاا  تیا موصع از ساو  شاده   جااد یا  با تقاضاها را که  رفتار  از الگوها
فارد باا    ی  سااک زنادگ  یبا  ،ناد. بناابرای   کن یند به ذه  متاادر ما مرتاط یو فرهنگ  اصتصاد
ة دهاد، رابطا   یشاک  ما   یمقابله با زنادگ   برا یکه به لحاظ اجتماع ییها  ها و استراتگ تیفعال
ها  روحای و   توان گفت که بی  کاستی می ،ز همی  روا [.53  ،105؛ 79] وجود دارد یکینزد

ارزش اجتماعی  شده در دستیابی به اهداف با ها  ایجاد ها  شخصی )سرخوردگی روانی و ناکامی
حا     خاودش را بارا    ساک فرد  هر فرد ، زیراوجود دارد  و مانند آن( با مصرف صلیان رابطه

  به تعایر کاوه  و فلساون بای  رفتارهاا     [.199  ،97] دهد یتوسعه م یزندگة گیمشکال  و
  ها  معماول و الگوهاا   همانند مصرف صلیان و ناکامی سوژه در ساک زندگی، فعالیت، نابهنجار

 [.79] ارتااط وجود دارد ینش متقاب  اجتماعک
مجااور  باا   »ها  معمول و ساک زنادگی   فعالیت ةیکی دیگر از اصول مورد تأکید در نظری

 منزلاة  ایران به همچنی لیان از دیرباز در کشورها  خاورمیانه و عربی و است. مصرف ص« انحراف
همچنای   بخشی از رفتارها  سنتی رواج داشته است. شهر شیراز نیز از ای  سنت دور نااوده و  
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هاایی چاون    خلی  فارس و اساتان  ةجوار  با کشورها  حاشی به دلی  موصعیت جغرافیایی و ه 
هنوز ایا  سانت را    ،[2  ،3] ها شد  بیشتر  دارد یان در آنکه مصرف صل ،هرمزگان و بوشهر

هاا    مجاور  خاانوادگی و فقادان ماانع فرهنگای در مکاان      ،در خود نگه داشته است. بنابرای 
 ند.ا ا  مصرف صلیان ا  و مداخله عمومی از عوام  زمینه

 3روزاناه   هاا  تیا و فعال یزنادگ  کها  سا نیز در نظریه 2و فلسون 1کوه  زمینه،در همی  
: یانونکا و خطار )در اینجاا مصارف صلیاان(؛ از مفااهی        یزنادگ  ک  ساا یب ةح رابطیتوض  برا

 ندکن ت هدف و فقدان مانع استفاده مییمجاور  با انحراف، در معرض انحراف صرار گرفت ، جذاب
[114،  6.] 

ویاگه جواناان آن نیاز در حاال      ذکر اسات کاه جامعاه و فرهناگ شاهر شایراز و باه        شایان
 ،تأثیر ناوده است. به عااارتی  شدن فرهنگی و تجدد بی کردن نوعی گذارند و از آثار جهانی ربهتج
تااریخی، اجتمااعی و فرهنگای،     ةتوان گفت که هویت ایرانیان امروزه از عواملی مانند: پیشین می

ر ه و از سااختا شدبعد  متأثر  پارادای  جدید فکر ، انسان مدرن و فرامدرن و نظا  جهانی، چند
ااا اساالمی و ایرانای     بودن، به ساختار پیچیده و ترکیای با عناصر مادرن  ساده با محوریت ایرانی

توان گفات ایرانیاان    بر همی  اساس است که می [.37ا36 ،37؛ 136  ،2] ده استکرتغییر 
 [.7  ،18 ؛136  ،2] اند و ه  مدرن حال که ه  مذهای عی  در .ند و ه  جهانیا ه  مسلمان

شدن فرهنگی در صالب سااک زنادگی، اناواعی از امکاناا  و      توان گفت جهانی می ،رو  ایاز 
« انتخااب »هاا باه    توانند از میاان آن  ه که دختران و زنان جوان نیز میکردرا فراه  « ها فرصت»

هاا  زنادگیِ    اساس ترجیحا  سااک  اهمیت یافت  سیاست زندگی بر ،بپردازند. به عاار  دیگر
 ،رو   ایا رو  آناان صارار داده اسات. از     است که شرایط جدید  را پیش  اصلیا    متفاو ، زمینه

هاا و بخشای از    کنشی رای  در بی  برخای خاانواده   منزلة به ،توان گفت که مصرف صلیان نیز می
 ،شدن فرهنگای و در ورا  مصارف فیزیکای آن    تأثیر جهانی سنت ایرانی و شیراز ، امروزه تحت

در عصار   ،تار  اوتی )در مقایسه با گذشته( یافته اسات. باه بیاان سااده    نظا  معنایی و ارزشیِ متف
حاضر، با بازاندیشی مصرف صلیان در بی  دختران و زنان جوان ماواجهی  کاه خاود انعکاسای از     

ا  باه اساتفاده از اطالعاا  مرباوط باه       بازاندیشی در ساک کلی زندگی است. بازاندیشی اشاره
مناد معناا و چیساتی رفتاار      را  تنظی  و تعریف مجدد و صاعدهابزار  ب منزلة شرایط فعالیت، به

ای  بدان معناست که مصرف صلیان بی  دختران و زنان جوان اساساً مصارفی   [.88  ،52] است
نهایات هویات متماایز آناان را نشاان       هاسات کاه در   آنة سمالیک و نمایانگر ساک زندگی ویاگ 

ها و رساو    نار رفت  سنتکبیشتر در ارتااط با  توان گفت که مصرف صلیان می ،دهد. بنابرای  می
 سنت گذشتگان(.ة دختران و زنان جوان است )تا ادام یاز زندگ

                                                           
1. cohen 
2. felson 
3. routine activity theory 
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 ای درک دختران و زنان جوان از شرایط، تعامالت و پیامدهای مصرف قلیان مدل زمینه .1شکل
 

  و یاان باا انتخااب صلیاان در برابار آن تعااامال     گو پاسااخذکار اسات کاه     شاایان  ، نهایات  در
هاا را در صالاب: تارک مصارف، گساترش و       تاوان آن  کنند که می ها  خاصی اتخاذ می استراتگ 

مصارف  همچنای ،  د. کربند   تغییر الگو  مصرف، مصرف به شک  آشکار و مصرف پنهان دسته
تاوان آن را    ها پیامدها و نتایجی به همراه دارد که می برا  آن دهش مطالعه ةصلیان از دیدگاه نمون

 
 هازمینه

و  فقدان مانع
 سرپرست

 مجاور  مکانی

 

 

 شرایط علّی

 گراییلذ 
 تجددگرایی

 گراییبرابر 

 محور دوست

 فشار و درماندگی

تغییر الگو  

 فراغت

شرایط 
 گرمداخله

مجاور  
 خانوادگی

 

مصرف صلیان 

دختران و زنان 

 جوان

 

 هااستراتگ 
تداو  مصرف به شک  

 آشکار
تداو  مصرف به شک  

 پنهان
 ترک مصرف

و تغییر الگو   تشدید

 مصرف

 
 پیامدها

گسترش نابهنجار  و 
 آسیب
 اعتاار طرد و داغ بی

پیشمانی و احساس 
 گناه
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نهایات طارد و داغ    ها : گسترش نابهنجار  و آسیب، پشایمانی و احسااس گنااه و در    مقوله در
 بند  کرد.  اجتماعی دسته

 گیری نتیجه
هاا  نابهنجاار در صالاب     فعالیت   ییتا  متعدد  برا  ها  نظر انداز چش  گذشته،  ها در دهه

روزاناه بار مجموعاه      هاا  تیا فعالة نظریا  [.121 ؛101] اناد  افاراد انجاا  گرفتاه    یساک زندگ
 ،نناد ک یکانش نابهنجاار را فاراه  ما    ة که زمینا  ،گرفته در صالب ساک زندگی ها  انجا  فعالیت

مجموعاه تغییارا  اجتمااعی، اصتصااد ،      ،به عااار  دیگار   [.120 ؛105؛ 79 ؛77] تأکید دارد
ی و تغییر فرهنگی، رشد فناور  و مانند آن، با ایجاد سیالیت و تحرک فراوان، تغییر ساک زندگ

د. ایا  نابساامانی باا    کنا  در زندگی نابسامانی اجتماعی ایجاد مای  ،ها  معمول افراد روند فعالیت
، ایجاد جذابیت در رفتار نابهنجار، از بی  بردن و کاهش موانع اجتماعی 1ایجاد فرصت و موصعیت

انحراف را بارا    کافی در عام ، شرایط نابهنجار  وة نهایت ایجاد وسوسه و انگیز و فرهنگی و در
 [.80 ؛79] دکن و  فراه  می
ها  کیفی پگوهش حاضر نشان داد، تغییار و تحاوال  اجتمااعی کاه      طور که یافته همان

کند به نوبة خاود   ها اشاره می شدن فرهنگی و تغییر ساک زندگی بدان گیدنز در صالب جهانی
هاا    فزایش آگاهی از جناشگفته را فراه  کرده است؛ مثالً، ا زمینة اجتماع چهار شرط پیش

اجتماعی چون فمنیس  و گسترش مااحاث حقاوق زن موجاب بازاندیشای در نگارش نقاش       
نتیجة آن دختاران   ها  فراغتی زنان شده که در جنسیتی، الگو  مشارکت اجتماعی و فعالیت

شاود   ها بهنجار تلقی می هایی که مصرف صلیان در آن و زنان جوان بیشتر در مجاور  با مکان
ها فشار  کند که در آن ها  دوستی در گذران اوصا  فراغت تأکید می گیرند، یا بر گروه رار میص

نوایی و مصرف صلیان بسیار زیاد است یا اینکه خواهان همسانی و برابر  باا   اجتماعی برا  ه 
ها  فراغتی )و از جمله مصرف صلیان( هستند و حتی در برخای ماوارد    مردان در نوع فعالیت

صلیان را ابزار  جهت ابراز صدر  و به چالش کشیدن ساختار مردساالر جامعاه تلقای   مصرف 
؛ 13کنند. تحقیقا  متعدد  نیز مرید نقش گروه دوستی و مجاور  و مصرف خانوادگی ] می
و تغییر الگاو  گاذران اوصاا  فراغات      [24تأثیر مجاور  مکانی ] [112؛ 108؛ 54؛ 24؛ 15
 ند.بر مصرف صلیان بود [15؛ 24]

شدن هویت افراد را نیاز   گرایی و بصر  گرایی و لذ  به ای  مجموعه تحوال ، گسترش ماد 
که مصرف صلیان را برا  بسیار  از دختاران و زناان جاوان هادفی مناساب       طور  به ؛باید افزود

فکر  و نماد تجدد و تشخّ  یا لاذ    توانند به نوعی ژست روش  نشان داده که از طریق آن می

                                                           
1. situation 
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سرخوشی، فراموشی و گذران وصت دست یابند. نتاای  بسایار  از تحقیقاا  دیگار نیاز      و حالت 
دار و  ا  یاا طعا    ها  میوه مرید آن است که یکی از دالی  افزایش مصرف صلیان گسترش توتون

 [.111؛ 93؛ 54 ؛15؛ 3] هاست لذ  ناشی از مصرف ای  نوع از صلیان
توان عوام   رپرست و مجاور  خانوادگی را میها و ناود مانع و س کاهش حساسیت ،نهایت در
اسااس نتاای  حاصا  از     ساز مصرف صلیان دختران و زنان جوان ذکر کارد. بار   گر و زمینه مداخله

تفااوتی و   هاا و بای   امروزه شاهد پذیرش مصرف صلیان دختران در خاانواده  ،ها نیز برخی پگوهش
هاا  برخای    شاواهد و یافتاه   همچنای ،  [.54؛ 15؛ 3] کاهش حساسیت نسات باه آن هساتی   

هاا  سانتی و    ها و چایخانه خانه دهد که افزایش مصرف صلیان با افزایش صهوه تحقیقا  نشان می
 [.110؛ 93؛ 54؛ 15؛ 3] ای  مواد در ارتااط استة کنند ها  عرضه رستوران
و  ها و نتای  تحقیقا  متعدد  مرید وجود رابطه بی  الگو  ساک زندگی نظریه ،کلی طور هب

، سیگار، صلیان و مواد مخدر از نوع مختلف [89] ها چون مصرف الک  انواع مختلفی از نابهنجار 
 [.119؛ 117؛ 106؛104 ؛97؛ 76 ؛66؛ 65؛ 62] است

سااک زنادگی و عاملیات گیادنز، رخاداد       ةاسااس نظریا   بر ،شود طور که مشاهده می همان
هاا  ساوژه در سااک     انتخااب فعالیات  چون مصرف صلیان، بیشتر به نوع  ،ها  نابهنجار  کنش

انتخااب   ةها  روزانه و نظریا  ها  فعالیت دادن تئور  زندگی او وابسته است. فلسون نیز با پیوند
زیرا سوژه در یک انتخاب آگاهانه  [.79] به نقشی فعال برا  سوژه صار  است،  منطقی به یکدیگر

ن طرد اجتمااعی کمتار  یاا حتای در     از دیدگاه و  صلیا ،دکن صلیان را برا  مصرف انتخاب می
ها، پذیرش اجتماعی نیاز دارد )فقادان ماانع و سرپرسات(. آناان       برخی موارد و بی  برخی گروه

آن و  ناد باه هنجاار مکاانیِ    کن حتی در مورد نوع موصعیتی که برا  مصرف صلیاان انتخااب مای   
کننادگان   مصارف  ا  مانی بر عد  پذیرش و طرد اجتماعی توجیهاتی چون جایی که هیچ نشانه

 توجه دارند. ،وجود ندارد
گیدنز، فلسون و کوه  )مانی بر اینکه شرط تحقاق   ها  هسو با نظری طورکلی ه  هب ،بنابرای 

رفات از   ضرور  است جهات بارون   ،شرایط و عوام  است( همةکنش نابهنجار تجمیع و حضور 
م  فرهنگی و اجتمااعی  نقش عوا، وضع موجود و کاهش مصرف صلیان بی  دختران و زنان جوان

ها در نظر داشت. ای   ریز  نقش اراد  و گزینش انتخابی سوژه را در برنامههمچنی  سو و  از یک
سااختار  و   بخشی و بای   بدان معناست که جهت پیشگیر  از مصرف صلیان باید به اصداما  فرا

ان باه امار   زما  توجاه ها    ،مثاال را  د. با کار ویگه منطاق با شارایط فرهنگای جامعاه توجاه      به
ها، کنتارل ورود، توزیاع و فاروش صلیاان، ایجااد اشاتغال،        ساز  با تأکید بر نقش رسانه فرهنگ

 ساماندهی اوصا  فراغت و مانند آن بسیار ضرور  است.



 217   ...مطالعۀ کیفی مصرف قلیان بین دختران و زنان

 منابع
علای زکریاایی، ساتاد     ترجمة محماد  شناسی مواد مخدر، جامعه(. 1383آبادینسکی، هوارد )[ 1]

 دة ملی مطالعا  مواد مخدر در ایران، تهران: آیینة کتاب.ماارزه با مواد مخدر، پگوهشک
 ، تهران: تمدن.شدن فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی .(1386آزاد ارمکی، تقی )[ 2]
الگو  استعمال سیگار و صلیان در جمعیات بااال    (. »1386شهرا  ) ،زارع ؛آصامالیی، تیمور [3]

، 4، ش11، سشاکی هرمزگاان  پز مجلاة ، «جمعیتای ة یاک مطالعا   ،سال بندرعااس 15
 .246ا241 

زن و ماواد مخادر   »مقالة  مقاال (، )مجموعه جنس دو (. 1377احمد  خراسانی، نوشی  ) [4]
 ، تهران: چاپ غزال.4ج، «در ایران

شیوع مصرف مواد مخدر در بی  دانشاجویان دختار   (. »1390اراضی، حمید؛ عسگر ، بهم  ) [5]
 .19، ش5، سپگوهی سوء مصرف مواد اعتیاد نامة  ، فص«تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی

مهارداد میردامااد ، تهاران:     ة، ترجما شناسای  متفکران بزرگ جامعه(. 1383استونز، راب ) [6]
 مرکز.

بررسای وضاعیت بهداشات باارور  زناان      (. »1389علی اکار ، صادیقه و همکااران )   امیر [7]
 ةعلمی پگوهشی دانشکد نشریة، «کننده به مراکز منتخب ترک اعتیاد شهر تهران مراجعه

 ة، دوردانشگاه علو  پزشکی و خدما  بهداشت درمانی شهید بهشاتی پرستار  و مامایی 
 .6ا1 ، 70، ش 8

شاناختی فاکتورهاا     بررسای جامعاه  (. »1389محماد )  سید ،سید میرزایی ؛امینیان، اعظ  [8]
  جنسی و اعتیااد باه   ساز خانواده و مدرسه در گرایش دختران نوجوان به کگرفتار زمینه

 .334ا313   ،23، ش6، سپگوهی خانواده، «مواد مخدر
گاردان در   بستر اجتماعی ا فرهنگی مرثر بار اعتیااد باه ماواد روان     (. »1389بیاتی، پروانه ) [9]

 .14، ش4، سپگوهی سوء مصرف مواد اعتیاد، «میان زنان
میزان هویت ملی و هویت  ةسی رابطبرر»(، 1389فروزنده ) ،پور جعفرزاده ؛پاینده، محاوبه [10]

 .122ا101،  5، ش پگوهش جوانان، فرهنگ و جامعه ،«صومی در بی  جوانان دهدشت
اصاغر   علی ة، ترجمگو با آنتونی گیدنز و معنا  مدرنیت/ گفت(. 1380پیرسون، کریستوفر ) [11]

 سعید ، تهران: کویر.
جتماعی، روانی گرایش زنان به اعتیااد  بررسی عل  اصتصاد  ا(. »1387پیرصالح، محاوبه ) [12]

 .8، ش اعتیادپگوهی، «شفق ةخانواد در بی  گروهی از زنان مجتمع شاه
 ةکنناد  بینای  عواما  پایش  (. »1389نرگس ) ،یعقوبی ؛جاه، صدیقه؛ حمدیه، مصطفی ترصی [13]

)مجلاة   پاگوهش در پزشاکی  ، «ها  دولتی مصرف سیگار و صلیان در دانشجویان دانشگاه
 .256ا249،  4، ش34 ةدورپزشکی(،  ةدانشکد پگوهشی
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غالمرضاا کیاانی،    ة، ترجمشدن مدرنیس  و جهانی شناسی پست شرق(. 1380ترنر، برایان ) [14]
 ها  استراتگیک. فرهنگ گفتمان: ریاست جمهور ، مرکز بررسیتهران: 

جوناان و  عل  گرایش باه مصارف صلیاان در بای  نو    (. »1393پور، فارزه و همکاران ) جهان [15]
 .4، ش3، ستحقیقا  کیفی در علو  سالمت ، مجلة«کیفی ةجوانان: یک مطالع

نگرش مرد  به ساوء  (. »1389سوده ) ،حجتی کرمانی ؛حاجلی، علی؛ زکریایی، محمدعلی [16]
 .2اول، ش ، سبررسی مسار  اجتماعی ایران مجلة، «مصرف مواد مخدر در کشور

بررسی عوام  اجتماعی مرثر بر اعتیاد زنان به (. »1387) زهرا؛ صناعتیان ،خادمیان، طلیعه [17]
 ةمواد مخدر مراکز بازپرور  و کاهش آسیب زنان شهر تهران )مراکز تولاد دوبااره و خانا   

 .4، ش2، سعلو  اجتماعی ةنام پگوهش، «خورشید(
 شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان جهانی». (1384اصغر ) علی ؛مقدس ؛نور ، بیگن خواجه [18]

 .32ا5،  7، شمطالعا  زنان، «)بررسی مورد  دو شهر شیراز و استهاان(
ساک زندگی و هویت ملی )مطالعة »(، 1389نور ، بیگن؛ روحانی، علی؛ هاشمی، سمیه ) خواجه [19]

 .152ا127،  44، شمطالعا  ملی، «ها  شهر شیراز( آموزان دبیرستان مورد : دانش
اجتماعی ة ارتااط سرمایة مطالع(. »1393صغر  ) ،همت ؛یالنور ، بیگن؛ پرنیان، ل خواجه [20]

 ناماة  فص ، «مورد  جوانان شهر بندرعااسة مطالع، و فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان
 .117ا95، ص  1، ش 15، س57، مطالعا  ملی

شدن فرهنگای و پاذیرش    جهانیة رابطة مطالع(. »1392نور ، بیگن؛ پرنیان، لیال ) خواجه [21]
، 11 ة، دورزن در توساعه و سیاسات   ،«مورد  زنان شهر کرمانشاهة عی بدن: مطالعاجتما
 .314ا295،  3ش 

شدن فرهنگای و نگارش    جهانی(. »1392صغر  ) ،همت ؛نور ، بیگن؛ پرنیان، لیال خواجه [22]
 .447ا433،  3، ش5 ة، دورزن در فرهنگ و هنر، «مردان به نقش زنان

عل  اعتیاد زناان  ة ا  دربار زمینهة نظری(. »1392زهره ) ،نیاز  ؛دانش، پروانه؛ ملکی، امیر [23]
، اجتماعی ا فرهنگای  ة مطالعا  توسع نامة فص ، «معتاد زندانی در زندان مرکز  اصفهان

 .145ا125،  4اول، شة دور
هااا   بررساای دیاادگاه(. »1391میااد )ح ،جااوینی ؛یرضااالدهاادار ، طاااهره؛ جعفاار ، ع [24]

 مجلاة ، «و  پزشکی تهران در مورد عوام  مرثر بار مصارف صلیاان   دانشجویان دانشگاه عل
 .95، ش19 ةدور علو  پزشکی راز ،

چااپ و   ةبهاروان، مشاهد: مرسسا    ة، ترجما درآماد  بار جامعاه   (. 1372رابرتسون، یان ) [25]
 انتشارا  آستان مقدس رضو .

در بررسای مساار    گانه  رویکردها  نظر  هفت(. 1393) واینارگ ،مارتی  ؛رابینگت ، ارل [26]
 اهلل صدیق سروستانی، تهران: دانشگاه تهران. رحمت ةترجم اجتماعی ایران،
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عوام  مرثر در شروع مصرف ماواد مخادر: باا اشااره باه      (. »1381مهد  ) رحمتی، محمد [27]
 .96ا83،  1، ش 1 ة، دوراعتیادپگوهی، «وضعیت زنان

، «صرف ماواد و اعتیااد زناان در ایاران    شیوع و الگوها  م(. »1383رحیمی موصر، آفری  ) [28]
 .226ا203 ، 12، ش 3، سرفاه اجتماعی علمی پگوهشی نامة فص 

زمانه )جامعه و علو  ، «ها  هویتی ها  زندگی و چالش ساک»(، 1389رضایی، مصطفی ) [29]
 .45ا44،  95ش  اجتماعی(،

 .3چ ،، تهران: سهامی انتشارتوسعه و تضاد(. 1377پور، فرامرز ) رفیع [30]
عواما   (. »1389ساید احماد )   ،فیروزآباد  ؛شکوه ؛دیااچی فروشانی؛ اصغر سعید ، علی [31]

بررسای   مجلة، «شناختی مرثر بر مصرف سیگار در بی  زنان و دختران شهر تهران جامعه
 .348ا340،   4اول، ش ، سمسار  اجتماعی ایران

ش  تحقیقا  فرهنگی ایاران، ، «شاپ ساک زندگی جوانان کافی(. »1387شالچی، وحید ) [32]
 .115ا93،   1

بررسی الگو  مصرف محصوال  دخانی: سیگار و صلیان (. »1385شریفی، هوم  و همکاران ) [33]
 ، در دست انتشار.«؛ آیا مصرف صلیان رو به افزایش است؟1385در شهر تهران سال 

 ةناما  ، پایاان اعتیااد  زناان باه ساو     ةدهناد  عل  و عوام  سوق(. 1386شیرخانی، فاطمه ) [34]
 شناسی دانشگاه عالمه طااطاایی. جامعه ةکارشناسی ارشد رشت

بررسی وضعیت موجاود و ساوء مصارف ماواد     الف(.  1383اهلل ) صدیق سروستانی، رحمت [35]
، وزار  آموزش و پرورش، معاونات تربیات بادنی و    آموزان ک  کشور مخدر در بی  دانش

 تندرستی.
 ، تهران: انتشارا  آن.شناسی اجتماعی آسیبب(.  1383) ااااااااااا [36]
ابعااد فرهنگای، اجتمااعی،    »(، 1388الادی  )  صالح ،صادر  ؛اهلل صدیق سروستانی، رحمت [37]

ها  سنتی و مدرن )به تفکیک دانشگاه محا    سیاسی هویت دانشجویان بر مانا  مرلفه
 .65ا35،  8ش  تحقیقا  فرهنگی، ،«تحصی (

سوء مصرف مواد و  ةها  جنسیتی در زمین اعتیاد و زنان: تفاو (. »1382صفر ، فاطمه ) [38]
 .139ا119،   2اول، ش  ، ساعتیادپگوهی، «درمان آن

میزان شیوع مصارف سایگار، صلیاان، مشاروبا      (. »1390عالیی خرای ، رصیه و همکاران ) [39]
اعتیاادپگوهی   ةناما  ، فص «آموزان دبیرستانی الکلی و مواد مخدر و محرک در میان دانش

 .18، ش5، سسوء مصرف مواد
هاا  ورزشای و بزهکاار : آزماون      فعالیت(. »1387وجیهه ) ،مهر آرمان ؛نیا، اکار علیورد  [40]

،   12، ش 2، ج6س علاو  حرکتای و ورزش،   ةنشاری ، «پیوناد هیرشای  ة تجربی نظریا 
 .141ا133
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تحلیا   (. »1391آزاده ) ،جعفار   ؛بساتی، حیادر   نیاا، اکاار؛ جاانعلیزاده چاوب     علیورد  [41]
، «زنای غیررسامی در نگارش دانشاجویان نساات باه ماواد مخادر         اجتماعی نقش اناگ 

 .18ا1،  4س اول، ش ها  راهارد  امنیت و نظ  اجتماعی، پگوهش
شادن فرهنگای و گارایش باه      جهانیة رابطة مطالع(. »1392لیال ) ،پرنیان ؛عنایت، حلیمه [42]

علمی پگوهشای زن و   نامة فص ، «نان جوان شهر شیرازمورد  زة فرزندآور  زنان: مطالع
 .136ا109،  2، ش4، سجامعه

 هاد  جلیلی، تهران: نی. ة، ترجمدرآمد  بر تحقیق کیفی(. 1387فلیک، اووه ) [43]
بررسای تاأثیر سااک    »(، 1389کااظ  )  ،نگاد عربی عااس ؛منوچهر ،کفاشی، مجید، پهلوان [44]

، «شاهر بابا    ةساال  15ااا   29مورد  جوانان  ةمطالع زندگی بر هویت اجتماعی جوانان:
 .139ا117،   9، ش پگوهش اجتماعی

ها  نوی  و زندگی روزمره: تاأثیر   رسانه(. »1387حسی  ) ،حسنی ؛کالنتر ، عادالحسی  [45]
 .135ا119،   4، شرسانه، «تلف  همراه بر هویت و ساک زندگی جوانان

شناسی ازخودبیگاانگی در میاان    تحلی  جامعه(. »1381جالل ) ،پور صفی ؛کلد ، علیرضا [46]
 .180ا149   ،35ش علو  انسانی، نامة پگوهش، «ا  در تهران دانشجویان: مطالعه

زناان وابساته   ة زیستة تایی  تجرب(. »1390خدیجه ) ،آباد محمد  دولت ؛گروسی، سعیده [47]
 ل.او ، ش2، سشناسی زنان جامعه، «اعتیادة به مواد مخدر از پدید

 ترجماة ، شاد در مورد سوء مصرف مواد مخادر  CAPکنترل  ةنظری(. 1384گلد، استیون ) [48]
 شروی  وکیلی، تهران: جامعه و فرهنگ.

 .، ترجمة منصور انصار ، تهران: گا  نومدرنیته سیاست پست (،1384گیاینز و بوریمر، جان ) [49]
 .2چ ،ر صاور ، تهران: نیمنوچه ة، ترجمشناسی جامعه(. 1374گیدنز، آنتونی ) [50]
ناصر  ة(. تجدد و تشخ : جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجم1378) اااااااااا [51]

 موفقیان، تهران: نی.
 حسینعلی نوذر ، تهران: نقش جهان. ترجمة(، مدرنیته و مدرنیس ، 1380) اااااااااا [52]
 پور، تهران: طرح نو. مدرضا جالریمح ة، ترجماندازها  جهانی چش (. 1384) اااااااااا [53]
آموز:  الگو  مصرف صلیان در بی  نوجوانان دانش(. »1386مرمنان، امیرعااس و همکاران ) [54]

 .144ا135،   2، ش6س پایش، نامة فص ، «شهر تهران 13 ةمقطعی در منطق ةمطالع
 ، شرکت سهامی انتشار.انحرافا  اجتماعی(. 1385ممتاز، فریده ) [55]
 بررسی وضعیت اعتیااد زناان در بای  زناان شاهر سانندج،      (. 1384مهد  عراصی، مهناز ) [56]

 بخشی. کارشناسی مددکار  اجتماعی، تهران: دانشگاه علو  بهزیستی و توان ةنام پایان
، مطالعاا  ملای   ناماة  فص ، «شدن؛ ابعاد و رویکردها جهانی(. »1381میرمحمد ، داوود ) [57]

 .84ا59،   11، ش3س
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علمای   نامة فص ، «عوام  مرثر بر اعتیاد زنان(. »1392ناصر  پلنگرد، سهیال و همکاران ) [58]
 .94ا83،   16، ش4، سپگوهشی زن و فرهنگ

کننده به مراکز ترک اعتیااد   بررسی اعتیاد در زنان معتاد مراجعه(. »1386نجار ، فارس ) [59]
جمهاور  اساالمی    علمی ساازمان نظاا  پزشاکی    مجلة، «1385ا1384تهران در سال 

 .463ا457  ،4 ش، 25 ة، دورایران
معارف   بررسای الگاو  اعتیااد زناان خاود     (. »1392مهاد  و همکااران )   زاده، محماد  نقی [60]

 .4ش، 3، سدانشگاه علو  پزشکی فسا مجلة(، 1390ا1388شهرستان فسا )
ر شناسای نظار  )گاذر  با     جار  (. 1380تومااس. ایناپس، جفار  )    ؛ولد، جارج برناارد   [61]

 .علی شجاعی، تهران: سمت ةترجم شناسی(، ها  جر  نظریه
، «بررسی عواما  خاانوادگی مارثر بار فارار دختاران نوجاوان بزهکاار        (. »1381هاشمیان،  . ) [62]

 .24، مسلس  2، ش9، سو خدما  بهداشتی درمانی سازوار )اسرار( دانشکدة علو  پزشکی  
عواما  مارثر بار گارایش     (. »1389غالمرضا ) ،مراد  ؛جریای، جعفر؛ ترکمان، مهد  هزار [63]

مطالعاا    ناماة  فصا  ، «نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج باه مصارف ماواد مخادر    
 .2، ش5، سمدیریت انتظامی
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