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مقدمه و بیان مسئله
مه تری تقاب برا گیدنز در جهان امروز ،تقاب فرهنگ سنتی و پساسنتی است که به اعتقااد
او جامعة امروز ،هر روز پساسنتیتر میشود .اگر در جامعها سنت حاک باشد ،گزینهها عم
از پیش برا افراد تعیی شده است ،اما در عصر پساسنتی ،دیگر چندان به گذشته نمیاندیشی
و با آیندها باز و انعطافپذیر روبهرو هستی [ .]30 ،53همچنی  ،در ای عصر ،که با فرایناد
جهانیشدن 1مشخ مایشاود ،باه دلیا امکاناا اطالعااتی و ارتاااطی ناوینی کاه خاود از
مرلفهها جهانیشدن محسوب میشوند ،شاهد تشدید فرایند فرهنگپذیر  2هستی [ ]73که
طی آن «خود» دگرگونی مییابد و باید آن را از طریق کاوشها شخصی دریابی .
به عاار دیگر ،در ای عصر به دنااال رشاد عاملیات 3افاراد [ ،[57 ،51چگاونگی رفتاار
(برخالف دورة سنتی) به سرالی جد و بازاندیشانهتر تادی شده است [ ،[30 ،53که فارد از
طریق آن ساک زندگی 4و درنهایت هویت مخت به خود را شک میدهد .ای بادان معناسات
که در جریان افزایش آگاهی از نظا معناییِ جهانی و کساب تجرباههاا ناوی  ،افاراد باا حاق
انتخابها متعدد روبهرو شده که در میان ای انتخابها ،میتوانند گزینها را که با ارزشها و
صابلیتها شناختی آنها مرتاط باشد [ [17 ،74در صالب ساک زنادگی جدیاد برگزینناد
[.]12 ،50
برخی از ای انواع ساک زندگی ممک است عام را در محیطها یا وضعیتهایی صارار دهاد
که در ارتااط ک یا زیاد با انحراف یا تجربة صربانیشادن صارار گیارد [79؛ 82؛ 83؛  ،]100زیارا
رفتارها نابهنجار به طایعت الگوها کنش متقاب اجتماعی هار فارد وابساته اسات و سااک
زندگی نیز شام کلیة فعالیتها الزامی ،اجاار و ه فعالیتها احتیاطی میشود که افاراد
به صور روزانه در آن درگیرند []15 ،109؛ مثالً ،می توان به تغییر الگو فعالیتها روزانه
و همچنی گسترش حضور در اماک عمومی اشاره کرد که بهمنزلة وضعیتهایی با فرصتهاا
بیشتر برا رفتار نابهنجار و صربانیشدن شناخته شدهاند [79؛ 82؛  .]100از سو دیگر ،جاذب
مرلفهها جدید ،در صالب ساک زندگی ،ممک است به تقاب بی عناصار فرهنگای موجاود در
جامعه و عناصر تازهواردشده بینجامد که یکی از نتای ای وضعیت گسترش نابهنجار در میان
اعضا گروهها مختلف در جامعه است [.]15 ،95
از آنجا که جوانان ،در مقایسه با گروه ها و صشرها دیگر ،روابط اجتماعی گستردهتر دارند
و با مظاهر و وسای تجدد و نوساز  ،جهانیشدن و همچنی اندیشاههاا و هویاتهاا جدیاد،
آشنایی و برخورد بیشتر مییابند ،بیش از دیگران در معرض تغییرا اجتماعی از ایا دسات
1. Globalization
2. acculturation
3. agency
4. lifestyle
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صرار میگیرند [ .]120 ،45همان طور که نتای تحقیقا مختلف نیز مرید تغییر ساک زندگی
و فرهنگِ جوانان ،متأثر از تاادلها و تطورا فرهنگی عصر مدرن ،بیش از بقیة گروهها جامعه
است [54 ،22؛ 94 ،32؛ .[26 ،42
در میانِ صشر جوان نیز ،جایگاه دختران و زنان جوان ا به ساب گاذار از سانت باه تجادد و
بهه ریخت هنجارها سانتی ،آزادشادن از خاانوادة سانتی ،نهادیناهنشادن آزاد  ،تغییارا
اجتماعی همچون افزایش میزان آگاهی و مشارکت اجتماعی ،اشتغال و تحصیال ا در اجتمااع
تغییر کرده است [12 ،20؛ 74 ،31؛  .]26 ،42به عاار دیگر ،به نظر مایرساد کااهش
محدودیتها اجتماعی و توسعة جناشها اجتمااعی چاون فمنیسا و تحاوالتی مانناد آن،
ساختارها سنتی و بنیانها هویتی زنان و بهویگه صشار دختاران را باا بازاندیشای 1و چاالش
مواجه کرده [21؛ 74 ،31؛  [42که خود موجب گسترش برابر خواهی و نزدیکی رفتار آناان
به مردان و به دناال آن افزایش نابهنجار ها و ک رفتار ها ای گروه شده است [.]210 ،4
در میان مجموعهتحوال مرتاط ،میتوان به تغییر الگو مصرف مواد مخدر از تکجنسیتی
به سمت دوجنسیتی [ ]86و همچنی روند افزایشی مصرف مواد دخانی مانناد سایگار و صلیاان
بهمنزلة یکی از نابهنجار ها جامعة زنان اشاره کرد [ .]116 ،33همانطاور کاه مایدانای ،
صلیان 2یک روش صدیمی استعمال دخانیا است که جهت استفاده از توتون بهکار مایرود ،اماا
روند صعود و افزایش مصرف آن ،از کشورها اروپاایی و امریکاایی [68؛ 99؛  [110تاا ساایر
مناطق جهان ،بیانگر آن است که ای روشِ استعمال به یک پدیدة جهاانی تاادی شاده اسات
[98؛ .]118
در جوامع آسیایی و افریقایی و همچنی ایران ،آمارها حاکی از افزایش چشمگیر مصرف آن
در بیست سال اخیر [ ،]70بهخصو در سنی نوجوانی [ ]39و جوانی [15؛  ]99و بهویاگه در
بی زنان (نسات به ماردان) ،اسات [3؛ 69؛ 87؛ ]90؛ باه گوناها کاه مصارف صلیاان زناان و
دختران به پدیده یا رفتار اجتماعی مادل شده اسات [ .]98بناابرای  ،باا توجاه باه آمارهاا
موجود ،مطالعة دالی افزایش مصرف صلیان در چند سال اخیار و از هماه مها تار محاوبیات و
استقاال جوانان و بهویگه دختران و زنان جوان مسئلها درخور تأم است که به نظر مایرساد
نیازمند مداصة علمی بیشتر و مطالعها مجزاست.
از سو دیگر ،همانطور که میدانی  ،دود توتون حاو بیش از چهاار هازار ماادة مختلاف
شیمیایی است که طی فرایند سوخت تولید و با بیش از چه مادة سارطانی ترکیاب مایشاود
[ .]24 ،96همچنی  ،به دلی غلظت باال مونوکسیدکرب  ،نیکاوتی  ،تاار و فلازا سانگی
[ ،[94با بیمار ها بسیار همچون سارطان دهاان ،ریاه ،کااهش عملکارد تنفسای ،کااهش
1. reflexivity
2. Hookah-Arghile/ Shisha-Narghile
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باردار و بیمار ها صلای عروصی [ [4 ،3ارتااط دارد .اما مسائلهباودن ایا موضاوع زماانی
بیشتر مشخ میشود که بدانی بهرغ آگاهی از آسیبها جسمانی متعدد ،صلیان به صاور
دستهجمعی و حتی در برخی موارد به صور خانوادگی استعمال میشود [8 ،3؛ .]54
بهطورکلی ،اعتیاد به صلیان یک مشک عمدة اجتماعی است که عالوه بر آسیبها ماذکور،
سالمت جامعه را از نظر اجتماعی ،سیاسی ،اصتصاد و فرهنگی تهدید میکند [ .]99با توجه باا
اینکه مصرف آن بی زنان به طرد اجتماعی شدیدتر ،ایجاد نس معتاد ،افزایش احتماال اباتال
افراد خانواده به بیمار ها هپاتیت و س  ،سقط جنی  ،کاهش ارتااط با افراد عاد و افازایش
ارتااط با معتادان [ [92منجر میشود ،مسئلهبودن موضوع بی ای گاروه دوچنادان ماینمایاد.
بهعالوه ،مواد دخانی ،همچون صلیان ،دروازة مواد مخدر نیز محسوب میشوند [.]418 ،91
از سو دیگر ،تفاو ها فرهنگی ،اجتماعی و روانی و همچنی تفاو ها زیستشاناختی
و فیزیولوژیکی زنان با مردان ،بهخصو در زمینة عل گارایش باه ماواد مختلاف از یاکساو و
تفاو واکنش جامعه به مصرف زنان از دیگر سو ،مسئلهبودن مصرف آنان را حادتر و پیچیدهتار
و ضرور پرداخت به آن را نیز آشکارتر کرده است [ .]97 ،77ای درحالی است که اگارچاه
در جهان پیشرفت درخور مالحظه ا در درک اعتیاد مردان به انواع مختلف ماواد مخادر انجاا
گرفته ،تحقیق دربارة مصرف مواد مخدر (بهطورکلی) در بی دختران و زنان جوان [[84 ،58
و صلیان بهطور خا [ [186 ،3مورد غفلت جد صرار گرفته است.
درنهایت ،با توجه به اینکه حادود سای میلیاون از جمعیات جامعاة ماا را جواناان تشاکی
میدهند [ [133 ،40و نظر به کارکرد انکارناپذیر سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دختران و زنان
جوان در روند تحوال عمومی [ ]101 ،10و بهویگه نگهداشت و بقا خانواده و تربیات نسا
آینده ،پگوهش حاضر در نظر دارد به مطالعة جامعهشناختی مصارف صلیاان در بای دختاران و
زنان جوان شهر شیراز بپردازد .انتخاب شهر شیراز ،بهمنزلة جامعة ماورد مطالعاه ،از آن روسات
که ای شهر از یکسو یکی از کالنشهرها ایران و درگیر فرایند جهانیشادن اسات [18؛ 19؛
 [22و از سو دیگر به دلی داشت صنعت توریس (با توجه به پیشینة مذهای ،ادبی و تاریخی
آن) و همچنی به دلی ارتااط و مجاور با کشورها حاشیة خلی فارس و استانها بوشاهر
و هرمزگان (که مصرف صلیان به صور وسایعی از دیربااز در ایا منااطق رواج داشاته اسات)
[ ،[342 ،15متأثر از تاادل و تغییرا فرهنگی وسیعی است.

ادبیات تجربی و نظری تحقیق
درخصو تایی انحرافها و نابهنجار ها اجتماعی نظریهها مختلفی در حوزهها علو انساانی
و اجتماعی اراره شده که هریک میتوانند بخشی از رفتارشناسی انحرافی را تایی کنند .برخی از ایا
نظریهها معتقدند هر نوع رفتار نابهنجار کنشگر ،به ک و کیفِ آرایشِ  .1نیاز (نیاز به تأییاد اجتمااعی،
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حمایت اجتماعی ،تعلق اجتماعی ،رابطة اجتماعی ،آموزش ،تفریح و فراغات) .2 ،انتظاار اجتمااعی.3 ،
فرصت (فرصت ماد  ،فرصت سیاسی ،فرصت اجتماعی و فرصت فرهنگای) و  .4معناا وابساته اسات
[ .]48 ،26در همی زمینه و با صدر تفاو  ،برخی دیگار از نظریاههاا باه عاد تعاادل میاان دو
ساخت اساسی یعنی اهداف و وسای اشاره کرده [ [272 ،25که جامعه را در حالات آنومیاک صارار
داده و به ک رو افراد منجر میشوند [ .]22 ،1از سو دیگر ،نظریة فشاار آگنیاو وجاود دارد کاه
معتقد است سه مناع کلی فشار وجود دارد .1 :ناکامی در دستیابی به اهداف باارزش از نظار اجتمااع،
 .2وصوع حوادث بزرگ و تأثیرگذار از نظر اجتماعی و  .3تجربة وصوع حوادث منفی از نظار ارزشهاا
اجتماعی؛ که درنهایت ای فشارها تمای باه کگرفتاار اجتمااعی را در فارد ایجااد مایکنناد [،17
 .]70تا حدود نزدیک به ای نظریه ،با نظریة استیون گُلد روبهرو هستی که برا تایی اعتیااد،
به وضعیتشناختی فرد و تعارض در برآوردهشدن انتظارا جامعه و خواستهها و اشاره مایکناد.
طاق ای نظریه ،ای تعارض به اضطراب منجر میشود و افراد که ای اضطراب را ناتوانی در کنتارل
خود و محیط اطراف تعایر میکنند و احساس میکنند که امکان سازگار باا عواما تانشزا وجاود
ندارد ،به مصرف مواد رو میآورند [ .]38 ،48آیزن و فیشای نیز در نظریة اصادا عقالنای خاود،
نقش نگرشها و هنجارها ذهنی و ثابت فرد در گرایش به اعتیاد را بررسی کردهاند [.]67
گروهی دیگر از نظریهپردازان نیز معتقدند که رفتار انحرافی از طریق معاشار باا اغیاار یاا
پیوند افتراصی ،یعنی داشت روابط اجتماعی با انواع خاصی از مرد  ،مانند جنایتکااران ،آموختاه
میشود [ ]140 ،50که در ای میان نقش گروهها نخستی  ،بهویگه گروه همساالن ،را بسیار
حارز اهمیت میدانند [ .]77 ،116از سو دیگر ،گروهی بر کنترل اجتمااعیِ عماو ِ مارد و
پیوند فرد با محیط اطراف و جامعه تأکید دارند و آن را با مرلفههاایی چاون :دلاساتگی ،تعهاد،
مشااارکت و درگیاار و باااور و اعتقاااد ماایساانجند [ .]122 ،55در هماای زمینااه ،نظری اة
برچسبزنی وجود دارد که بر واکنش رسمی و غیررسامی نااظران اجتمااعی نساات باه رفتاار
اشخا و آثار بعد ای واکنش متمرکز است [.]16 ،41
درنهایت ،پارها از نظریهها نیز وجود دارند که در تایی رفتارها انحرافی به فرایند تغییار
اجتماعی جوامع و نقش فرهنگ از زاویهها مختلف میپردازناد؛ ماثالً ،نظریاهپاردازان مکتاب
شیکاگو معتقدند که بی میزان تاهکار با تأثیر خردهفرهنگها محیطای در منااطق معای ،
رابطة مستقی وجود دارد .آنها بزهکاران را اساساً موجاودا انساانیِ بهنجاار مایدانناد کاه
محیط در فعالیتها غیرصانونی آنان ایفاا نقاش مایکناد [ .]199 ،61کاوه و کلاواردو
اُهلی معتقدناد کاه خاردهفرهناگ هاا متعاددِ موجاود در جامعاه ،سااب ایجااد ارزشهاا و
هنجارهایی میشوند که به دلی ناه خوانی با هنجارها مسلط در جامعه ،رفتارکردن براسااس
آنها انحراف محسوب میشود [ .]14 ،23مثالً ،ه سو با ای نظریهها ،میلر و مااتزا باه نقاش
خردهفرهنگ در اعتیاد و مکانیس ای تأثیرگذار پرداخته اند [ .]327 ،63درحالیکه کانش
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متقاب گرایان در بررسی رفتارها انحرافی ،همچون اعتیاد ،به نقشِ تغییرِ هویات ،در پیادایش،
ادامه و خاتمة آن پرداختهاند.
طیف دیگر از نظریهها ،همچون نظریة دورکی  ،به گسترش آنومی و بیهنجار ساازمانی
در ایجاد انحراف اشاره میکند که در آن هنجارها اجتمااعی نفاوذ خاود را بار فارد از دسات
میدهند [ .[167 ،35در چنی شرایطی ،افراد دیگر برا اصتدار اخالصی جامعاه احتارا صارا
نیستند و تأثیر آن بر ایشان ناچیز است [ .]571 ،50مثالً ه سو با ای نظریهها ،میتاوان باه
جابهجایی و تغییر ارزشها از سنتی و مذهای به سمت ارزشها ماد و مدرن و افزایش نفاوذ
مفاهیمی همچون رصابت ،نفع شخصی ،تجمال  ،ماد گرایی و کاهش ارتااطا اجتماعی اشااره
کرد که به صاعدة جاار جامعاة ایاران تاادی شاده اسات و در چنای موصعیاتِ آناومیکیا ،
انحرافا اجتماعی نیز روند افزایشی داشته است [.]244 ،30
در حوزة ادبیا تجربی مرتاط با موضوع نیز ،نتای حاص از جستوجو در پایگاهها معتار
و علمی داخلی نشاندهندة آن است که عمو تحقیقا به بررسی اعتیاد زنان به مواد مخادر (و
نه مواد دخانی) پرداخته اند که در ای میان نیز ،تعداد زیااد صارفاً باه بررسای اپیادمولوژیک
اعتیاد زنان [5؛ 7؛ 28؛  [60توجه داشته اناد .افازون بار آن ،تحقیقااتی نیاز ،کاه باا رویکارد
جامعه شناختی به مطالعة اعتیاد زنان پرداختهاند ،انادک باوده و بیشاتر بار عواما زمیناها و
جمعیت شناختی مانند :س  ،تحصیال  ،جنس ،درآمد و مانناد آن [9؛ 12؛ 17؛ 23؛ 56؛  [59و
یا برخی عوام ِ پرتکرار مانند :سابقة مصرف مواد در خانواده ،وجود تنش در زندگی و ارتاااط باا
دوستان معتاد [8؛ 9؛ 12؛ 17؛ 23؛ 27؛ 34؛ 38؛ 47؛ 58؛  ]59متمرکز بودهاند.
درنهایت ،تعداد بسیار معدود از تحقیقا نیز وجاود دارناد کاه باه عواما متماایز چاون:
احساس شادمانیا پریشانی و سرخوشی [ ،]59ناتوانی در برابر اعمال فشار جامعه ،فقدان توانمند
در زنان برا رویارویی با شرایط سخت []47؛ ضعف کنتارل اجتمااعی ،ضاعف اعتقاادا ماذهای
[]58؛ ضعف آگاهی زنان و تغییر هویت زنان [ ]9پرداختهاند .عمو تحقیقا ِ خارجیِ موجود نیز به
بررسی راهها پیشگیر از اعتیااد زناان [88؛ ،]107مواناع درماان [ 113؛ ،]72آزماون راههاا
مختلف درمان با رویکردها مختلفی چاون افازایش نقاش معنویات و ماذهب [ ]71و همچنای
پیامدها اعتیاد در زنان چون :خشونت و همسرآزار [ [64و مشکال باردار [ [85پرداختهاند.
همانطور که مشاهده میشود ،یکی از حوزههاا مغفاول در تحقیقاا داخلای و خاارجی،
مصرف صلیان است .شایان ذکر است که بیشتر تحقیقا انجا گرفته باا ایا عناوان ،کاه تعاداد
آنها به انگشتان دست ه نمیرسد ،در حوزة پزشکی بوده [15؛  ]24که عموماً با هدف بررسی
میزان شیوع مصرف انجا گرفتهاند [39؛  .]69در کنار آن ،به متغیرها جمعیتشناختی مارثر
همانند س  ،جنس ،سطح تحصیال  ،مح سکونت و مانند آن نیز اشااره نشاده اسات [3؛ 13؛
 .]54بنابرای  ،می توان گفت در ای مطالعا  ،نقش عوام فرهنگی و اجتماعی کمتار تحلیا و
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بررسی شده و فقط در پارها از موارد به مطالعة برخی متغیرهاا پرتکارار چاون :لاذ گرایای
ناشی از مصرف صلیانها طع دار [54؛ 3؛ 15؛ 111؛  ،]93ارزانی نسای ،دسترسای آساان [3؛
15؛ 93؛  ،]110ناود برنامهها آموزشی علیاه صلیاان و ضاعف آگااهی [ ،]3نگارش مثاات باه
مصرف صلیان [ ،]15کماود حمایت عااطفی خاانواده [ ،]13مصارف خاانواده و فشاار اجتمااعی
دوستان [13؛ 15؛ 24؛ 54؛  ]108و نداشت سرگرمیها سال [15؛  ]24بسنده شده است.
به عالوه ،بیشتر ای مطالعا باه گاروه داناشآماوزان [39؛  ]68و دانشاجویان [24؛ 108؛
 ]110اختصا داشته و تاکنون تحقیقی به صور مجزا جامعة زنان و دختران را بررسی نکرده
است .از سو دیگر ،بیشتر تحقیقا خارجی به کشورها ناحیة شرق مدیترانه و عربی مرباوط
بوده و تحقیقا داخلی نیز بیشتر بر استانها هرمزگان و بندرعااس متمرکز بودهاند.
همچنی  ،عمو پگوهش ها کمی موجود فاصد چارچوب تئوریاک باوده و عاالوه بار آن در
فرایند بررسیِ تأثیرگذار ها ِ خود ،از نوع تأثیر متغیرها (مستقی و غیرمستقی ) و نقش عوام
میانجی غفلت شده است .ضم آنکه بیشتر ای مطالعا  ،که با رویکرد کمی و پرسشناماها
انجا گرفتهاند ،تعداد متغیر مستق را بر مصرف صلیان تحمی کردهاند .درحاالیکاه پاگوهش
کیفی به دلی پروراندن نظریه از میدان مطالعه (پس از مصاحاه و مشاهدة میادانی) ،کمتار باا
کاستیها روششناختی مذکور یا عد ارتااط چارچوب نظار باا متغیرهاا تحقیاق مواجاه
است .ازای رو ،با توجه به خأل جد پگوهشِ در حوزة مصرف صلیان و نیز با توجه به کاستیها
موجود در تحقیقا انجا گرفته ،تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی کیفی ای پدیده در بای
دختران و زنان جوان شهر شیراز بپردازد.

روش پژوهش
نظر به اینکه درک عمیق و جامع الگوها پدیدارها رسالت پگوهش کیفی است ،تحقیاق حاضار
نیز با رویکرد کیفی و برپایة نظریة مانایی و استفاده از مدل پارادایمی اشاتراوس و کاوربی باه
دناال مطالعة عمیق شرایط علّی و زمینها و کنشها و پیامدها مصرف صلیان در بی دختران
و زنان جوان است .بنابرای  ،ای روش بیش از آنکه تعمیمی باشد ،ماتنی بر منطق اساتقرایی و
به دناال ایجاد یا توسعة نظریهها صالی برا پوششدهی [ ]24 ،115به ای موضاوع اسات.
بنابرای  ،در ای تحقیق ،برخالف فرایند پگوهش خطی و به جا پیشفرضها نظر  ،دادههاا
و میدان مطالعهشده در اولویت صرار گرفته [ ]108 ،43و به صور گردباد یاا دورانای بای
یافتهها تحقیق و پرسشها و مصاحاهها رفت و برگشت وجود داشته تا بهتری و دصیاقتاری
مفاهی استخراج شود [ .]24 ،115ازای رو ،مطابق فرایناد روششاناختی ماذکور ،طای ساه
مرحلة کدگذار باز ،کدگذار محور و کدگذار انتخاابی ،نخسات از دل تعاداد زیااد اناواع
دادهها اولیه ،کدها مرتاط با موضوع مشخ شدند .سپس ،به شایوة مقایساة ماداو از دل
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چندی کد ،یک مفهو استخراج شد و به همی شیوه سایر کدها نیز به مفاهی تاادی شادند.
در مرحلة بعد نیز ،هرچند مفهو در صالب یک مقوله صرار گرفتند کاه از میاان مقاوال موجاود
مقولة «ساک زندگی مخاطرهآمیز» بهمنزلة مقولة مرکز شناسایی شد.
جامعة مطالعهشده در ای تحقیق ،دختران و زنان جاوان سااک شاهر شایراز در ساال 1393
هستند که تجربة مصرف صلیان را داشتهاند .نمونهگیر استفادهشده در ای تحقیق ،غیراحتمالی و
با روش نمونهگیر هدفمند 1و نمونهگیر نظر  2اسات .همچنای از آنجاا کاه حجا نموناه در
تحقیقا کیفی بهشد با سطح اشااع دادهها 3ارتااط دارد ،بناابرای حجا نموناة تحقیاق کاامالً
مشخ و ازپیشتعیی شده ناود .درنتیجه ،در تحقیق حاضر ،تکرار دادهها جمعآور شدة صالای
مشخ کنندة تعداد نمونهها الز برا تحقیق بود .بنابرای  ،با  37نفر از دختران و زناان جاوان
مصاحاه شد .با توجه به «منطق نمونهگیر کیفی» ،معیار ورود باه «نموناه» نیاز داشات تجرباة
مصرف صلیان و تمای به بیان آن در صالب مصاحاه بود .برا جمعآور دادهها از تکنیک مصااحاة
نیمهسااختاریافته 4و تعااملی 5اساتفاده شاد .ایا ناوع مصااحاه ،باه دلیا «انعطاافپاذیر » و
عمیقبودن آن ،برا پگوهشها کیفی از ای دست مناسب است .بهعالوه ،از ایا دو روش بارا
نظ دهی یا ساختدهی مجدد به نظریهها ذهنی استفاده میشود.

مشخصات کلی مصاحبهشوندگان
همانطور که در جدول 1مشاهده میشود ،بیشتر پاساخگویاان مادرک لیساانس (46درصاد) و
سپس دیپل یا زیر دیپل (24درصد) و فوق لیسانس و باالتر (22درصد) دارند .نزدیک به نیمای
از پاسخگویان شاغ اند که در ای میان ،بیشتر در وضعیت «اشتغال به تحصی » هستند و بیش
از نیمی از آنان نیز مجردند.
جدول .1مشخصات کلی پاسخگویان
وضعیت اشتغال

شاغ
غیرشاغ
وضعیت تأه
مجرد
متأه
ک

فراوانی

درصد

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

18
19
فراوانی
22
15
37

48/5
51/5
درصد
59/5
40/5
100

دیپل و زیر دیپل
فوق دیپل
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
ا
ک

9
3
17
8
ا
37

24
8
46
22
ا
100

1. purposive sampling
2. theoretical sampling
3. data saturation
4. semi-structure interview
5. interactive
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دادهها و یافتهها
لذتگرایی
تینا  20ساله و دانشجو سال اول مهندسی مکانیک میگوید:
دنیا دو روزه .میخوا تا می تون خوش بگذرون  .لذتی که تو هر کا که از صلیاون
میگیر اونصدر زیاده که نمیخوا با هیچی عوضش کن  .از ایا هماه خوشای و لاذ
بگذر که به کجا برس ؟ چرا الکی خود رو مدیون دل بکن ؟...
سرکوب پرسشها اخالصی که در زندگی روزمره مطرح میشوند (هدف از زنادگی ،تکاما
انسان ،تقویت معنویت ،ماارزه با نفس و مانند آن) و بدون پاسخ باصی مانادن آنهاا و همچنای
نمایاندن تصویر از زندگی بر بنیان لاذ  ،خوشای و هاوس ،در عصار مادرن و جهاانیشادن،
موجب احساس بیهودگی شخصیا یا ای احساس که زندگی چیز ارزشمند برا اراره ندارداا
میشود [ ]19 ،51که درنهایت موجب می شاود ساوژه تصاویر مااد و دنیاو از زنادگی
دریافت کند که در آن صرفاً وظیفه دارد با استفاده از روشها مختلف و هر مکانیسمی (مانناد
مصرف صلیان) خوشگذرانی کند.
بنابرای  ،میتوان گفت دنیا مدرن ،که ماتنی بر باورها لذ گرایی و ماد گرایای اسات،
کانون توجه افراد را از مسار اخالصی به مساار مااد و دنیاو و کوتااهماد مانناد :بادن و
زیاایی ،تجم گرایی ،سرگرمیها ماتذل و انجا دادن فعالیتهاا فراغتای بایهادف همانناد
مصرف سایگار و مشاروبا الکلای معطاوف داشاته اسات [ ]88 ،6در اینجاا ،از نظار ساوژه،
صلیانکشیدن یک هدف وسوسهانگیز و جاذاب 1اسات کاه محارک و مشاوصی مها در مصارف
محسوب میشود.

تجددگرایی
فریاا  24ساله و دانشجو رشتة سینما میگوید:
به نظر کسی که صلیون می کشه یه چیزایی حالیشه که بقیاه حاالیشاون نیسات.
الاته تو جامعة ما اول پیپ شخصیت میآره .سیگار بیشتر تو رو فرار و خالفکار نشون
میده تا متجدد!! الاته فقط کشیدن پیپ و صلیون مالک نیست ،باید باهاش بلد باشی پُز
روش فکر بد ؛ وگرنه فقط شخصیت خود رو خراب کرد ؛ مثالً کسی که میخواد
کااالس ب اذاره کمتاار ماایره سااراغ صلیااون کااازرونی بااا تنااااکو برازجااونی!! بیشااتر
بچهدانشجوها باکالس ،صلیون میوه ا رو با پُز روشا فکار و اداهاا مخصاو باه
خودش میکش .
1. a suitable target
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میتوان گفت مصرف صلیان نوعی کاربست فرهنگیاا اجتمااعی دارد و از جهات بناا کاردن
تمایزا میان گروهها اجتماعی واجد اهمیت است .درواصع ،در میان برخی از سوژهها ،مصارف
صلیان نوعی «ادا» و «نقش باز کردن» است که از طریق آن «متجدد» و «روشا فکار باودن»
افراد نشان داده میشود .درواصع ،مصرف صلیان بهمنزلة یکای از عناصارِ ساازندة سااک زنادگیِ
افراد ،موجب خلق تمایز بی سوژه و عامة زنان و دختران ،پذیرش از جاناب «دیگارانِ مها » و
افراد میشود که برا آنان نقش الگو دارد .از نظر ای گاروه از افاراد ،ایا تماایز باه معناا
دسته بند اجتماعی است که آنان را در درون نظا سلسلهمراتای روابط اجتماعی در جایگااهی
باال و در کنار افراد مدرن ،تحصی کرده ،روش فکر و متجدد صرار میدهد.
بر همی اساس ،گفته می شود که در جهان مادرن ،سااکهاا زنادگی (و مصارف صلیاان
بهمنزلة یکی از الگوها مصرف و عنصر سااک زنادگی) باه ماا کماک مایکنناد نگارشهاا و
ارزشها خود را مشخ و تعریف کنی و همچنی ثارو و پایگااه اجتمااعی خاود را نشاان
دهای [ .]75درحقیقاات ،بااه تعایاار گیاادنز «ساااک زناادگی مجموعااها کا وبایش جااامع از
عملکردهاست که فرد آنها را باهکاار مایگیارد؛ چاون ناهفقاط نیازهاا جاار او را بارآورده
میسازند ،بلکه روایت خاصی را ه که و برا هویت شخصی خاود بارگزیاده اسات در برابار
دیگران متجس میسازد» [ .]120 ،51بناابرای  ،حتای «ناوع» صلیاان مصارفی (میاوها یاا
برازجانی) استعارها از انواع متفاوتی از ساک زندگی و هویت نزد جوانان است.

تغییر الگوی گذران فراغت
نسری  28ساله و بیکار میگوید:
االن جوونها تفریح براشون یعنی با دوستها ِ کلهخراب بشینی صلیون چاق کردن
و هاای پاسااور یااا تختااه ناارد باااز کناای! حوصاالة وصااتگااذرونی بااا فامیاا هااا و
خالهزنکباز هاشون رو ندار  .یا اینکه تو خونه بشین پا خیاطیکاردن و هنرهاا
آشپز رو یاد گرفت !!! بهتری تفریح برا م اینه که با دوستا یه صلیون چاق کنی و
بذاری وسط و کلی تعریف کنی و بخندی  .ای جاور اصاالً نمایفهمای چطاور چناد
ساعت گذشته!
در جریان آگاهی از پیا ها مختلف جهانیشدن ،نوعی گفاتوگاو بای فرهناگهاا شاک
می گیرد که به نوگرایی و گسست پدیدة مدرن از پدیدة سنتی منجر شاده [ ]98 ،53کاه در
نتیجة آن سنتها بیش از پایش معناا خاود را از دسات مایدهناد [ .]63 ،53ایا بادان
معناست که افراد لزوماً دیگر از همان سنتهایی که جامعة مح زنادگیشاان برایشاان تعیای
کرده پیرو نمیکنند [ .]50 ،53الگوها سنتی موجود در گذراندن اوصا فراغت دختران و
زنان ،که شام گذران اوصا فراغت همراه با اعضا خانواده ،در درون منزل و به شاک سانتی
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(یادگیر فعالیتها خانهدار  ،انجاا دادن کارهاا منازل و دیادار از خویشااوندان) باود ،از
موارد است که مورد بازنگر جد صرار گرفته است ،زیرا به موازا آنکه هویت جوانان بیشتر
به فرهنگها دیگر و بهویگه فرهنگ غربی سوق مییاباد ،پیونادها و هماساتگی آنهاا نیاز باا
خانواده و فرهنگ سنتی فراغتی بیشتر گسسته میشود [68؛  ]540 ،69و باه دنااال گاذران
فراغت به شکلی مدرن ،خارج از فضا خانه ،آزادانه و با محوریت گروهها دوستی هستند.

دوستمحوری
ستاره  25ساله و فارغالتحصی رشتة گرافیک میگوید:
صدر مخزنی دوستها حرف نداره .میگفت معتاد نمیشی ،یک جاوونی و عشاق
و حال عیب نداره ...راستش تکی اصالً نمیکش  .صلیون دورهمی و تو جمع اونهاا حاال
میده!! تنهایی تا بیا بساطش رو مهیا کن  ،هوسش از سر میپره.
فاطمه  22ساله و مغازهدار میگوید:
بستگی داره با کدو اکیاپ از دوساتها ا بار بیارون .اگار بار بلاوار چماران یاا
رستورانها خیابونها عفیفآباد و خلد بری  ،که اونجا جوونها پایة صلیون زیاده و
ما ه صلیون میزنی  .اگر ه پایة دوستها هنرمند باش  ،کاه باهاشاون مایر کافاه
هدایت ،کافه فردوسی ،شربتخونه و ای جور جاها ،که بیشتر سیگار تو کارشاونه! اصاوالً
هرچی دوستها بگ پایه !!!
تغییر الگوها زندگی روزمره و اوصا فراغت ،دختران و زنان جوان را از خانه و خانوادة خود
دور میکند .بدیهی است که ای فاصاله موجاب کااهش کنتارلهاا اجتمااعیِ غیاررسامی و
نظار ها اجتماع سنتی میشود که عام محافظت کارآمدناد [ .]38 ،105از ساو دیگار،
ای تغییرا  ،دختران و زنان جوان را به تعام با گروهها دوستی که مصرف صلیان را بهمنزلاة
امر بهنجار و نوعی تفریح تلقی میکنند ،سوق میدهد.

برابریگرایی
معصومه  27ساله و شاغ میگوید:
تو هیچ کار از کار تا تفریح و صلیون کشیدن واساة خاود محادودیتی نذاشات !
نمیخوا جلو سختگیر ها خانواده و جامعه کوتاه بیاا  .بازار هماه بفهما کاه
حرفهایی مث اینکه زنها ترسو و ک دل و جرأ هست  ،زنهاا عرضاه نادارن ،حاق
خوشگذرونی ندارن و ای ها دیگه خریدار نداره.
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همانطور که میدانی  ،انسان محصور در رواباط و باورهاا یاا «عااد واره»هاایی اسات کاه
مستقیماً با نظا صشربند و الیهبند اجتماعی در ارتااط است [ .]87 ،16بنابرای  ،میتاوان
گفت عاد وارة افراد در هر حوزه ا از مصرف نیز تابعی از ترجیحا سوژه است و در ارتااط باا
تعریف او از زندگی شخصی ،هویت و موصعیت طاقاتی اوسات .از همای رو ،مصارف صلیاان نیاز
امر اجتماعی و مصرف آن متأثر از مسار متفاوتی همچون نابرابر طاقاتی و جنسیتی است.

فشار و درماندگی
الدن  29ساله ،فوق لیسانس رشتة معمار و بیکار میگوید:
سرکوفتها هر روزِ خونواده ا که میگا دختاره فالنای کاه درسخوناده مااهی
ای صد توم درمیآره .دختره فالنی ه که درس نخونده با یه دکتر ازدواج کرده و خونه
و زندگیش ال و ب هستشا برا کابوس شده ...تا دل میگیره صلیون چاق میکن .
دنیا مدرن ،که ماتنی بر باورها دنیاگرایی و ماد گرایی است ،با تروی سااکهاا زنادگی
ماد گرایانه موجب ایجاد حر و ولع در رصابت و کسب ای نوع ساک زنادگی شاده و امنیات
وجود افراد را ،که وضعیت ذهنی راحت و مناسب است ،به خطر انداختاه اسات [ .]25 ،6از
سو دیگر ،نفوذ و رواج ای ارزشها اجتماعی و مدرن ،فشارهایی را ه از بُعد روانشاناختی
و فرد و ه اجتماعی بر افراد وارد میکند که موجب احساس بیصدرتی 1و خلع یَاد مایشاود.
ای تجربة خلع ید ،همیشه با اهداف ،طرحها یا آرزوها شخ و همچنای باا ترکیاب خاا
دنیا پدیدار فرد مرتاط است .به عاار دیگر ،میتوان گفت هویت فرد ،که عااار اسات از
خود و ساخته و پرداختة ظرف زمان و مکان است ،در گارو موفقیات مااد و سااک زنادگی
بصر صرار میگیرد [ .]81ای امر باعث میشود آنچه از فرد باصی بماند در عم پاوک و نااصا
باشااد [ ]98 ،53و احساااس «بلعیاادهشاادن» 2را در سااوژه ایجاااد کنااد کااه درنهایاات بااا
بیهنجار ها اجتماعی چون اعتیاد به مواد مخدر ،الکلیس و مصرف صلیان پیوند مییابد.

مجاورت خانوادگی
سمیرا  30ساله و بیکار میگوید:
چون تو خونوادهمون از صا بود ،مث بعضی بچهها نترسید و فکر نمایکارد کاه
معتاد بش یا چیز خطرناک باشه .از طرف خانواده ه هیچوصت بهخاطر اون دعاوا
بد نشد .
1. powerlessness
2. engulfment
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سوژههایی که در ساکها زندگی خانوادگی که مصرفکنندهاناد درگیرناد ،در مقایساه باا
جوانانی که کمتر در ساکها زندگی پرخطر مشارکت دارند ،بیشتر درگیر رفتارها نابهنجاار
میشوند [65؛  .]77 ،105بنابرای  ،صرار گرفت در خانوادههایی که مصرف مواد دخانی ،چاون
صلیان ،نوعی الگو گذران اوصا فراغت ،آداب پذیرایی از میهمان و وسیلة تفریح تلقی میشاود،
عاملی مه و مداخلهگر در مصرف صلیان است.

مجاورت مکانی
آرزو  23ساله و دانشجو رشتة مدیریت آموزشی میگوید:
ال صلیون رو چاه تاو فضاا بااز و داما طایعات ،چاه رساتوران ،حتای کناار
ک ً
خونوادهها دیگه (که خودشون صلیون میکش ) و تو بوساتانهاا و پاارکهاا مایشاه
استفاده کرد .برا همی چیز بد به نظر نمیآد! ولی برا سیگار کشیدن بایاد بار
کافهها اِسموکی (کافیشاپها خف که یا زیر زمینه یاا تاو کوچاه پاسکوچاههاا و
جاها پرته که فقط جوونها بلدن).
1

نظریهها ساک زندگی و فعالیت روزمره برا تایی رفتارهاا نابهنجاار بار موصعیاتهاا
موجود [ ]47 ،105و گیدنز نیز بر محیطها آکنده از خطرها نهادینهشده تأکید مایگذارناد
[ .]158 ،50به عاار دیگر ،مجاور یا صرار گارفت در محایطهاایی کاه در آن صلیاان امار
بهنجار و عاد نشان داده میشود و امکانا دسترسی آسان و بدون استرس به صلیاان ،در فضاایی
باز ،با صیمتها نازل ،با سرویس خدماتی مناسب و صلیاانهاایی باا طعا هاا مختلاف را فاراه
میآورد ،عاملی زمینها در ایجاد نگرش مثات و انگیزه برا مصرف صلیان محسوب میشود.

فقدان مانع و سرپرست

2

الله  27ساله و بیکار میگوید:
تا حاال نگاه کسی اذیت نکرده .مرد دربارة کسی که سیگار میکشه حرف باد زیااد
میزن  ،اما در مورد صلیون کشیدنِ دخترها ای حرفها رو نمیزن  .اگر ها بعضایهاا
دید خوبی نداشته باش  ،دیگه در ای حد بدگویی نمیکن .
پذیرش اجتماعی مصرف صلیان در بی برخی اصشار جامعه به ناود مانع و نظار در مصارف
صلیان اشاره دارد .به عاار دیگر ،در ای موارد ،شاهد وجودِ عام تسهی گر و زمینهساز (چیز
فراتر از فقدان مانع) در مصرف صلیان هستی که ه سو باا هنجارهاا فرهنگایِ مادرن کاه در
1. situational.
2. the lack of a suitable guardian to prevent the deviation from happening
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جریان جهانیشدن فرهنگی در بی مرد نفوذ یافتهاند ،بستر مصرف صلیاان در بای جواناان را
فراه کرده است .فلسون و کوه نیز معتقدند که برخی انحارافهاا (در اینجاا مصارف صلیاان)
درنتیجة تضعیف مراصات و کنترل اجتماعی است [.]115 ،80

تجربه و درک از مصرف قلیان
بخش پیشی معطوف به زمینهها و بسترها اجتماعی بود که نقش سارق یا تعیی بخشِ کان ِ
ش
عامالن را برعهده داشت .بخش حاضر به دناال ارارة توصیفی ژرف از راهاردها یا استراتگ هاا از
سو کنشگرانی است که تجربة مصرف صلیان داشتهاند.

تداوم مصرف به شکل پنهان
فرانک  30ساله و شاغ میگوید:
صلیون برا یه بخشی از تفریح و دورهمیها دوستانهس .اما همیشه سعی میکان
دور از چش خونواده و فامی ها مصرف کن  .نمی خوا بابت یاه مسائلة کا اهمیات و
عاد یه جنجال به پا کن .
در برخی موارد ،مقاومت ساختار برخی از افراد در جامعة سنتی (مانند خانواده) و چاالش
و منازعا ناشی از تقاب بی ای دو فرهنگ ،فرد را در وضعیتی صرار داده که ترجیح میدهد به
شکلی پنهان به روند مصرفی خود ادامه دهد.

تداوم مصرف به شکل آشکار
هانیه  18ساله و دانشآموز میگوید:
جلو مامان و بابا از صلیونشون میکش که بفهم حرف زور رو م اثر نداره .تو
جمع پسرها و دخترها رفیق ه میکش چون میدون ای جور کالس بیشتره.
براساس نظریة فعالیت ها روزمره و سااک زنادگی ،تکارار مجادد انحاراف باه دلیا فقادان
مجازا و سختگیر اجتماعی ،در دسترس بودن و مجاور با جر و موارد از ای دست اتفاق
خواهد افتاد [ .]24 ،80همچنی  ،هرچه سوژة متأثر از جریانهاا جهاانی بازانادیشتار باشاد،
میزان نابهنجار در و به صور علنی و آشکارتر ادامه مییاباد .بناابرای  ،باا توجاه باه کاارکرد
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
شکست آنهاست ،طایعی است که مصرف آن به صورتی آشکار و در انظار دیگران تداو یابد.
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ترک مصرف
فروزان  26ساله و بیکار میگوید:
یکی دو سال صلیون میکشید  .االن میگ واصعاً مساخرهس .ماهاا پایش خودماون
فکر میکنی کالسه و نشونة جوونی و باحال بودنه .ولی هنوز تو نگاه بیشتر مرد امثاال
ماها معتاد ،غربتی و بای خوناواده هساتی  .دوس نداشات کسای در ماورد شخصایت و
خونواده ای جور صضاو بکنه.
به تعایر گیدنز ،در عصر حاضر ،بازاندیشی 1مداو در همة عرصهها زندگی اتفاق مایافتاد
[ .]38 ،50افزون بر آن ،در ای عصر ،بازاندیشی دربارة خودِ بازاندیشی نیاز پیوساته در حاال
انجا است [ .]42 ،53بنابرای  ،در برخی موارد سوژه به دناال کسب آگاهیِ جدید بازاندیشای
و صلیان را ترک میکند .ای در حالی است که مصرف صلیان خود صاالً در نتیجاة بازاندیشای در
ساک کلی زندگی و بازنگر در نظا معنایی فرد رخ داده است.

تشدید و تغییر الگوی مصرف
نازگ  26ساله و بیکار میگوید:
بعد یه مد کوتاهی که تفننی میکشاید  ،االن دیگاه برناماة روزاناه شاده .االن
خیلیوصته که عالوه بر صلیون ،مشروب و سیگار رو ه تو برنامه حتماً دار .
ادامة مصرف صلیان با شد بیشتر و افزودن مواد دخانی و الکلی باه الگاو مصارف صالای،
بهرغ آگاهی از خطرها مسل آن برا سالمتی ،شاید نشانة نوعی بیبااکی اسات کاه ممکا
است فقط از نظر روانی فرد را اصناع کند [ .]178 ،84همانطور که مایدانای  ،انساان مادرن
همواره در معرض انواع شوکها فرهنگی صرار دارد [ .]60 ،53تغییرا ای عصر ناظر بر باه
وجود آمدن جامعه ا ریسکی است که از پایان طایعت و پایان سنت متاأثر اسات [.]12 ،84
ریسک تولیدشده در ای دوران به تغییر اجتماعی در جامعة اطالعاتی براساس درجة بازاندیشی
باال مرتاط است [.]182 ،11

آثار و پیامدهای مصرف قلیان
گسترش نابهنجاری و آسیب
فرزانه  28ساله و پرستار میگوید:
بعد یه مدتی که صلیون کشید  ،بهش وابسته شد  .ولای تاو خوناه نمایتونسات
1. reflexivity
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بساطش رو فراه کن  .به همی خاطر طرف سیگار رفت  .االن به روز پن شیش ناخ
سیگار رسید  .به بهونة صلیون کشیدن و دورهمیها رابطه با پسارها ها زیااد شاده و
تو پارتیهاشون چند بار عالوه بر صلیون مشروب ه خورد .
گسترش دامنة نابهنجار ها از مصرف مواد دخانی چاون صلیاان باه مصارف ماواد مخادر و
مشروبا الکلی و افزوده شدن آسیب ها اجتماعی مانند :دوستی با جنس مخالف ،روابط خارج
از پیمان زناشویی ،افت تحصیلی ،اعتیااد ساایر اعضاا خاانواده و باهویاگه فرزنادان و افازایش
دعواها خانوادگی و موارد از ای صای  ،از پیامدها مصرف صلیان است.

طرد و داغ بیاعتباری

1

راحله  24ساله و دانشجو مدیریت بازرگانی میگوید:
با بابا کالً رابطه صطع شده .وصتی میر خونة خواهرها محل نمایذارن و معتااد
صدا میزن .
در تحلی ای وضعیت میتوان گفت فرایند فرهنگپذیر و الگاوبردار از فرهناگ مادرن
ممک است در تقاب با اصول هنجار و سنتی جامعه باشد .ای امر میتواند فشاار یاا تعاارض
بی دو فرهنگ رصیب را افزایش دهد [ ]71 ،103که درنهایت با مقاومت نهادها سانتی و از
جمله کاهش حمایات خاانواده ،باه طارد اجتمااعی و داغ بایاعتااار ساوژه نیاز مایانجاماد
[.]10 ،119

پشیمانی و احساس گناه
طاهره  23ساله و دانشجو میگوید:
از وصتی که خانواده فهمیادن کاه مایر تاو جماع بعضای دخترهاا و پسارها و
باهاشون صلیون و سیگار میکش  ،خیلی شرمنده و خجالتزده شد  .واصعاً نمایدونسات
چه جوابی بهشون بد  .آخه م درد نداشت که با اون بچهها نشست پا صلیون.
در برخی موارد ،برخورد جامعه با فرد نابهنجار و ک رو برخاورد تاوأ باا درک احسااس و
ایجاد احساس تقصیر در سوژه است که الاته درنهایت به دلی دریافت حمایاتهاا اجتمااعی
الز ای ا حساس پشیمانی مفید و موجب بازاندیشی سوژه و بازگشت و باه جماع ها نوایاان
است [.]22 ،36

1. stigma
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نظریۀ مبنایی و مقولۀ هسته :سبک زندگی مخاطرهآمیز
ساک زندگی و فعالیتها گروهها مختلف از افراد ،آنها را در محیطها یا وضعیتهایی صارار
میدهد که در ارتااط ک یا زیاد با منحرفان بالقوه و تجربة بالقوة صربانیشادن صارار مایگیرناد
[ .]83درحقیقت ،در برخای الگوهاا سااک زنادگی ،ها گرایای زماانی و مکاانی ساوژههاا
تحریکشده ،وجود جذابیت و وسوسه در هدف و غیات ناظران ،شرایط ضرور برا ک رفتار
و انحراف را فراه میکند [79؛  .]80اص مه در ای ساکها زنادگی ،تغییار فعالیاتهاا
روزانه است که در آن فرصتها ارتکاب به رفتارها نابهنجار افزایش مییابد [.]591 ،79
همانطور که میدانی  ،فعالیتها روزانه شام هر فعالیت بازرُخدهنده و مرساومی مایشاود
(مانند شغ  ،ایفا الگو نقش جنسیتی ،سرگرمی و تفریح ،کنش و پیوندها اجتماعی ،آماوزش
و فراگیر  ،الگو خواب ،خوراک و )...که برا تأمی نیازها اساسی و بنیاد افاراد ،در خاناه یاا
مح کار (و صرفنظر از منشأ زیستی یا فرهنگی آنها) انجاا مایشاود [ .]591 ،79بناابرای ،
فعالیتها روزانه ابزارهایی هستند که افراد برا ارضا نیازها خود از آنها استفاده میکنناد و
خا ساک زندگیشان است [ .]28 ،109ساک زندگی نیز کلیة فعالیتها الزامی ،اجاار و
همچنی فعالیتها احتیاطی است که افراد بهصور روزانه در آن درگیرند [همان].
میتوان تغییر ساک زندگی و فعالیتها روزانه را ،کاه شاام تغییار در دامناة وسایعی از
کنشهاست ،در رابطه با پدیدة جهانیشدن فرهنگی( 1جناة کامالً بنیاد تر جهانیشدن کاه در
پشت هریک از بُعدها نهاد شدة آن صارار دارد [ ]36 ،14تحلیا کارد ،زیارا جهاانیشادن
فرهنگی ،فرهنگ محلی و محتوا زندگی محلی را مورد تهاج صارار مایدهاد و ماا را مجااور
میکند تا به صورتی بازتر ،انعطافپذیرتر و فرد تر زندگی کنی [ .]36 ،84به عااار دیگار،
ای فرایند ،که در سطح کالن صرار دارد ،از طریق متغیرهایی چون :ساک زندگی کاه در ساطح
میانی صرار دارد ،حتای رو رفتارهاا فارد ماا نیاز اثار مایگاذارد و آن را تغییار مایدهاد
[.]151 ،22
بر همی اساس ،میتوان مصرف صلیان و سیگار را بهمنزلة یکی از رفتارها فارد در حاال
افزایش با الها از نظریه ها کوه  ،فلسون و گیدنز و در صالب تغییر الگو فعالیتها روزانه و
ساک زندگی و در سطحی کالنتر ،در ارتااط با جهانیشدن فرهنگی ،مورد تحلی و مداصه صارار
داد ،زیرا میتاوان مسایر روییادن مقولاة هساتة ایا پاگوهش تحات عناوان «سااک زنادگی
مخاطرهآمیز» را از دل دادهها زمینه و مقوال محور پگوهش پی گرفت و باه انتزاعایتاری
نحو ممک به پرسشها زمینه ا  ،تعاملی و پیامد مصرف صلیان دختران و زنان جوان در ای
صالب پاسخ داد .به عاار دیگر ،مقولة ساک زندگی مخاطرهآمیز براساس مقولهها لذ گرایی،
1. cultural globalization
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تجددگرایی ،برابر گرایی ،تغییر الگو فراغت ،دوستمحور  ،فشار و درماندگی (شرایط علّای)،
مجاور مکانی ،فقادان ماانع و سرپرسات (شارایط زمیناها ) و مجااور خاانوادگی (شارایط
مداخله ا ) شک گرفته که همگی از مرلفهها و عناصر مارتاط باا سااک زنادگیاناد .بناابرای ،
بهطورکلی مجموع شرایط مذکور در امتداد با یکدیگر موجب شدهاند که پدیدها با نا مصارف
صلیان مورد توجه دختران و زنان جوان شهر شیراز صرار گیرد.
همانطور که میدانی  ،جهانیشدن فرهنگی (که بیشتر شام دو دورة اخیر تحوال فکار
بشر ،بهخصو دورة مدرن و پستمدرنیس اسات) ،بیشاتری تاأثیرا و داللاتهاا تربیتایِ
ماتنی بر دنیاگرایی ،ماد گرایی ،لذ گرایی ،عق گرایی و فردگرایای را بار افاراد داشاته اسات
[9 ،46؛  .]115 ،57درواصع ،ارزشها زیربنایی ای گفتمانها جدید ،از طریاق اساتفاده
از تکنولوژ ها اطالعاتی و ارتااطاتی نوی (1که کارگزاران اصلی جهانیشدن فرهنگی هستند)
جوانب گوناگون زندگیِ فرهنگیِ افراد را دچار دگرگونی و تحول کرده و بهطور اجتنابناپاذیر
به رشد لذ گرایی و کاهش نفوذ نیروها سنتی منجر شدهاند [ .]92 ،84از نتای نفاوذ ایا
گفتمانها ،توجه و تمرکز بر «اص لذ » در فعالیت ها روزانه و ساک زندگی افراد است .ایا
امر به اندازها است که بسیار از سوژهها صرفاً باه دلیا کساب لاذ  ،بایخیاالی ،احسااس
سرخوشی و آرامش و مانند آن ساعتها پا صلیان مینشینند و مصارف مایکنناد .ایا هماان
اص «وجود جذابیت و وسوسه در هدف» است که در نظریة فعالیتها روزانه ،بهمنزلة یکی از
عوام ارتکاب به ناهنجارها اجتماعی یا صربانیشدن افراد مورد تأکید صرار گرفته است.
«ساک زندگی» مفهو و پدیده ا مدرن است که با فراه شدن «انتخاب» و «فرصت»هاا
بازاندیشی معناا پیادا کارده اسات [483 ،51اا .]486باه عااار دیگار ،در جامعاة مادرن،
«بازاندیشاای» و «انتخاااب» ،بااه بازتابناادگی ساااک زناادگی و ارزشهااا منجاار ماایشااوند
[44 ،84ا ]47و از ای طریق سایر الگوها رفتار نیز بازاندیشی مایشاوند؛ ماثالً ،در عصار
مدرن ،هویت افراد از طریق مصارف روزانه بازتولید یا تقویت میشود یاا آنکاه تقلیا ماییاباد.
درواصع ،در ای عصر آنچه حارز اهمیت است ماهیت فرهنگیِ مصارف اسات .از ساو دیگار ،در
جامعة مدرن ،نوع و ساک «کنشها مصرفی» یا «ساک زندگی» است که هویتها فارد و
اجتماعی را شک میدهد [ .]118 ،44به بیان سادهتر ،ساک زندگی ابازار هویاتسااز اسات
[129 ،19؛  ]104 ،49و افراد هویت خود را به جا منابع سنتی هویت ،از خاالل مصارف
کاالها و ساکها گوناگون زندگی کسب میکنند [[.45 ،29
ازای رو ،شاهد آن هستی که در جامعة مطالعهشده نیز برا دختران و زنان جوان ،مصارف
صلیان و سیگار ابزار هویت ساز و نماد تجدد و تشخ ِ آنان ،بهویاگه در میاان گاروه دوساتان،
است .از نظر ای افراد ،انتخاب و مصرف صلیان مستقیماً با نظا صشربند و الیهبند اجتمااعی
1. the new communication and information technologies
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در ارتااط بوده و مالکِ تشخی ِ مادرنباودن ،روشا فکار  ،تماایز در فکار و اندیشاهورز و
امروز بودن آنان است .ای نیز خود یکی از دالی «جذابیت سیگار و صلیاان» و از عواما علّای
مصرف آن در نمونة مطالعهشده محسوب میشود.
اوصا فراغت نیز یکی از شاخ ها مها سااک زنادگی اسات [ ]96 ،32کاه متاأثر از
شرایط مدرن و پسامدرن و به دناال بازاندیشیها صور گرفته در الگو کلی سااک زنادگی،
دچار تغییر و تحوال بنیاد شده است []122 ،45؛ مثالً ،امروزه با شیوههاا جدیاد رفتاار
اجتماعی (مانند پاساژگرد  ،تماشا رسانه ها مختلف ،توجه به بدن و زیااایی ،ورزشکاردن،
شرکت در پارتیها و )...برا گذراندن اواصا فراغت افراد مواجهی  .یافتهها تحقیق حاضر نیاز
بیانگر آن است که یکی از گزینهها پاسخگویان برا تفریح و پُر کردن اواصا فراغت استعمال
صلیان است که الاته با توجیهاتی چون در دسترس بودن ،ارزانصیمت بودن و نداشت آسیبها
جسمانی نیز همراه است.
شایان ذکر است که عالوه بر متغیر بازاندیشی و انتخااب« ،فرصات» یاا «مجااور » نیاز از
ویگگی ها مه ساک زندگی در عصر مدرن و پسامدرن است [ ]78 ،20که در تغییر الگاو
گذران اوصا فراغت افراد از مجار ازپیشتعیی شادة گذشاته تأثیرگاذار باوده و درنهایات باه
مصرف صلیان در بی آنان منجر شده است .نمونها از ایا فرصاتهاا فاراه شاده در عصار
تجدد ،تغییر فعالیتها روزانة دختران و زنان از فعالیتهاا متمرکاز در محایط خاانواده باه
فعالیتها خارج از خانه است .ای تغییر فعالیت روزانه طاق نظریة فعالیتها روزانه بهمنزلاة
وضعیتهایی با «فرصتها » بیشتر برا صربانیشدن شناخته شدهاناد [79؛ 82؛ ]100؛ ماثالً،
افزایش حضور زنان و دختران در کافیشاپها ،پارکهاا ،بوساتانهاا ،رساتورانهاا ،باشاگاههاا،
کلوپها ،پارتیها و مانند آن ،که در آنها مصرف صلیان رواج دارد و امر بهنجار تلقی مایشاود
(مجاور مکانی) ،فرصتهایی جهت مصرف صلیان مهیا کرده است.
یکی دیگر از عرصههایی که در سطح کالن و در جریان جهاانیشادن فرهنگای و همچنای
تغییر ساک زندگی (در سطح میانی) تجدید نظار و بازاندیشای شاده ،توجاه باه حقاوق زناان،
افزایش مطالاا و تغییر نگرش به نقش جنسیتی است ،زیرا اماروزه در راساتا اطاالعرساانی
جناشهایی چون فمنیس  ،حقوق بشر و حقوق زنان ،موصعیت زناان و رواباط میاان دو جانس
هرچه بیشتر مساوا طلاانهتر شده است [ .]44 ،52بدی ترتیب ،نگرش نقش جنسیتی زناان
(حضور زنان در منزل و ایفا نقش مادر و همسر ) و اختصا حاال و رفتارهایی مشخ
به آنان ،همانند اینکه زنان ترسو ،ک رو و خجالتی ،آرا و ...هستند ،تغییار کارده و زنباودن (و
همی طور مردبودن) ،از نظر وظایف ،هنجارها و هویتهایی که ایجاب میکند ،معنایی روشا و
مشخ ندارد .به عاار دیگر ،زنان و مردان در چارچوب سرنوشتی که به واسطة نقش آنها از
پیش تعیی شده است زندگی نمیکنند [همان].
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ازای رو ،امروزه دختران و زنان جوان به دناال کسب برابر هارچاه بیشاتر در مساار مااد
مانند :آیندهنگر فرد  ،اشتغال ،مصرفگرایی ،رفاه فرد  ،سودجویی و لذ گراییاناد .بار همای
اساس ،در همة حوزهها ساک زندگی و همچون اوصا فراغات و رفتارهاا مصارفی ،دسات باه
بازاندیشی میزنند و با مردان به رصابت میپردازند .از آن جمله مصارف صلیاان در حاوزة عماومی و
انظار دیگران است که برا ای افراد به منزلة به چالش کشیدن کلیشهها جنسیتی ،اعتراض باه
نظا پدرساالر  ،رصابت با مردن و اثاا جنسیت خود ،کسب برابار حقاوصی ،اساتقالل و آزاد
است .به عاار دیگر ،مصرف صلیان برا ای گروه از دختران و زنان جوان ،نوعی مصرف نمادی و
اعتراض به نظا پدرساالر و محدودیتها خاانوادگی اسات کاه در آنهاا برخای فعالیاتهاا
فراغتی مانند مصرف صلیان منحصر به مردان و برا زنان «زشت و ناپسند» دانسته شده است.
از سو دیگر ،می توان اص «فقدان ماانع و سرپرسات» (بار اسااس نظریاة فعالیاتهاا
روزانه) را نیز در مصرف صلیان دخی دانست .در ای خصو  ،می تاوان گفات بازاندیشای در
مناساا جنسیتی و مساوا طلاانهتر شدن روابط بی دو جنس [ ]13 ،52موجب شده کاه
از یک سو الزا به حضور زن در منزل و نظار و کنترل جنس مخالف بار فعالیاتهاا آناان
کاهش یابد و از سو دیگر مصرف صلیان از سو آنان در حوزة عمومی و در انظار دیگران نیز
چندان با واکنش تند و شدید مواجه نشود .بنابرای  ،برخورد سه گیراناة خاانواده و باهویاگه
مردان و نیز کاهش حساسیت ها و کنت رل اجتماعی مرد  ،نقش مداخلاه ا در مصارف صلیاان
زنان و دختران در اماک عمومی دارد.
ساک زندگی الگو کلی زندگی است که به وسیلة آن فرد برا ارضاا نیازهاا زیساتی،
اجتماعی و عاطفی خود کوشش میکند .ای بدان معناست که ساکها زندگی دامنة وسایعی
از الگوها رفتار را که با تقاضاها ایجاادشاده از ساو موصعیاتهاا اجتمااعی ،سیاسای،
اصتصاد و فرهنگی مرتاطاند به ذه متاادر میکنناد .بناابرای  ،بای سااک زنادگی فارد باا
فعالیتها و استراتگ هایی که به لحاظ اجتماعی برا مقابله با زنادگی شاک مایدهاد ،رابطاة
نزدیکی وجود دارد [79؛  .]53 ،105از همی رو ،می توان گفت که بی کاستیها روحای و
روانی و ناکامیها شخصی (سرخوردگیها ایجادشده در دستیابی به اهداف باارزش اجتماعی
و مانند آن) با مصرف صلیان رابطه وجود دارد ،زیرا هر فرد ساک فرد خاودش را بارا حا
مشکال ویگة زندگی توسعه میدهد [ .]199 ،97به تعایر کاوه و فلساون بای رفتارهاا
نابهنجار ،همانند مصرف صلیان و ناکامی سوژه در ساک زندگی ،فعالیتها معماول و الگوهاا
کنش متقاب اجتماعی ارتااط وجود دارد [.]79
یکی دیگر از اصول مورد تأکید در نظریة فعالیتها معمول و ساک زنادگی «مجااور باا
انحراف» است .مصرف صلیان از دیرباز در کشورها خاورمیانه و عربی و همچنی ایران بهمنزلاة
بخشی از رفتارها سنتی رواج داشته است .شهر شیراز نیز از ای سنت دور نااوده و همچنای
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به دلی موصعیت جغرافیایی و ه جوار با کشورها حاشیة خلی فارس و اساتانهاایی چاون
هرمزگان و بوشهر ،که مصرف صلیان در آنها شد بیشتر دارد [ ،]2 ،3هنوز ایا سانت را
در خود نگه داشته است .بنابرای  ،مجاور خاانوادگی و فقادان ماانع فرهنگای در مکاانهاا
عمومی از عوام زمینها و مداخلها مصرف صلیاناند.
3
در همی زمینه ،کوه  1و فلسون 2نیز در نظریهها ساک زنادگی و فعالیاتهاا روزاناه
برا توضیح رابطة بی سااک زنادگی و خطار (در اینجاا مصارف صلیاان)؛ از مفااهی کاانونی:
مجاور با انحراف ،در معرض انحراف صرار گرفت  ،جذابیت هدف و فقدان مانع استفاده میکنند
[.]6 ،114
شایان ذکر اسات کاه جامعاه و فرهناگ شاهر شایراز و باهویاگه جواناان آن نیاز در حاال
تجربهکردن نوعی گذارند و از آثار جهانیشدن فرهنگی و تجدد بیتأثیر ناوده است .به عااارتی،
میتوان گفت که هویت ایرانیان امروزه از عواملی مانند :پیشینة تااریخی ،اجتمااعی و فرهنگای،
پارادای جدید فکر  ،انسان مدرن و فرامدرن و نظا جهانی ،چندبعد متأثر شده و از سااختار
ساده با محوریت ایرانیبودن ،به ساختار پیچیده و ترکیای با عناصر مادرنااا اساالمی و ایرانای
تغییر کرده است [136 ،2؛ 36 ،37ا .]37بر همی اساس است که میتوان گفات ایرانیاان
ه مسلماناند و ه جهانی .درعی حال که ه مذهایاند و ه مدرن [136 ،2؛ .]7 ،18
از ای رو ،میتوان گفت جهانیشدن فرهنگی در صالب سااک زنادگی ،اناواعی از امکاناا و
«فرصتها» را فراه کرده که دختران و زنان جوان نیز میتوانند از میاان آنهاا باه «انتخااب»
بپردازند .به عاار دیگر ،اهمیت یافت سیاست زندگی براساس ترجیحا سااکهاا زنادگیِ
متفاو  ،زمینها اصلی است که شرایط جدید را پیشرو آناان صارار داده اسات .از ایا رو،
می توان گفت که مصرف صلیان نیز ،بهمنزلة کنشی رای در بی برخای خاانوادههاا و بخشای از
سنت ایرانی و شیراز  ،امروزه تحتتأثیر جهانیشدن فرهنگای و در ورا مصارف فیزیکای آن،
نظا معنایی و ارزشیِ متفاوتی (در مقایسه با گذشته) یافته اسات .باه بیاان ساادهتار ،در عصار
حاضر ،با بازاندیشی مصرف صلیان در بی دختران و زنان جوان ماواجهی کاه خاود انعکاسای از
بازاندیشی در ساک کلی زندگی است .بازاندیشی اشاره ا باه اساتفاده از اطالعاا مرباوط باه
شرایط فعالیت ،بهمنزلة ابزار برا تنظی و تعریف مجدد و صاعدهمناد معناا و چیساتی رفتاار
است [ .]88 ،52ای بدان معناست که مصرف صلیان بی دختران و زنان جوان اساساً مصارفی
سمالیک و نمایانگر ساک زندگی ویاگة آنهاسات کاه درنهایات هویات متماایز آناان را نشاان
میدهد .بنابرای  ،میتوان گفت که مصرف صلیان بیشتر در ارتااط با کنار رفت سنتها و رساو
از زندگی دختران و زنان جوان است (تا ادامة سنت گذشتگان).
1. cohen
2. felson
3. routine activity theory
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زمینهها
فقدان مانع و
سرپرست
مجاور مکانی

شرایط علّی
لذ گرایی
تجددگرایی
برابر گرایی
دوستمحور
فشار و درماندگی
تغییر الگو
فراغت

مصرف صلیان
دختران و زنان
جوان

استراتگ ها
تداو مصرف به شک
آشکار
تداو مصرف به شک
پنهان
ترک مصرف
تشدید و تغییر الگو
مصرف

پیامدها
گسترش نابهنجار و
آسیب
طرد و داغ بیاعتاار
پیشمانی و احساس
گناه

شرایط
مداخلهگر
مجاور
خانوادگی

شکل .1مدل زمینهای درک دختران و زنان جوان از شرایط ،تعامالت و پیامدهای مصرف قلیان

درنهایات ،شاایان ذکار اسات کاه پاسااخگویاان باا انتخااب صلیاان در برابار آن تعااامال و
استراتگ ها خاصی اتخاذ میکنند که میتاوان آنهاا را در صالاب :تارک مصارف ،گساترش و
تغییر الگو مصرف ،مصرف به شک آشکار و مصرف پنهان دستهبند کرد .همچنای  ،مصارف
صلیان از دیدگاه نمونة مطالعهشده برا آنها پیامدها و نتایجی به همراه دارد که میتاوان آن را
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در مقوله ها  :گسترش نابهنجار و آسیب ،پشایمانی و احسااس گنااه و درنهایات طارد و داغ
اجتماعی دستهبند کرد.

نتیجهگیری
در دههها گذشته ،چش اندازها نظر متعدد برا تایی فعالیتهاا نابهنجاار در صالاب
ساک زندگی افاراد انجاا گرفتاه اناد [101؛  .]121نظریاة فعالیاتهاا روزاناه بار مجموعاه
فعالیتها انجا گرفته در صالب ساک زندگی ،که زمیناة کانش نابهنجاار را فاراه مایکنناد،
تأکید دارد [77؛ 79؛ 105؛  .]120به عااار دیگار ،مجموعاه تغییارا اجتمااعی ،اصتصااد ،
فرهنگی ،رشد فناور و مانند آن ،با ایجاد سیالیت و تحرک فراوان ،تغییر ساک زندگی و تغییر
روند فعالیتها معمول افراد ،در زندگی نابسامانی اجتماعی ایجاد مایکناد .ایا نابساامانی باا
ایجاد فرصت و موصعیت ،1ایجاد جذابیت در رفتار نابهنجار ،از بی بردن و کاهش موانع اجتماعی
و فرهنگی و درنهایت ایجاد وسوسه و انگیزة کافی در عام  ،شرایط نابهنجار و انحراف را بارا
و فراه میکند [79؛ .]80
همان طور که یافته ها کیفی پگوهش حاضر نشان داد ،تغییار و تحاوال اجتمااعی کاه
گیدنز در صالب جهانی شدن فرهنگی و تغییر ساک زندگی بدان ها اشاره می کند به نوبة خاود
زمینة اجتماع چهار شرط پیش گفته را فراه کرده است؛ مثالً ،افزایش آگاهی از جناشهاا
اجتماعی چون فمنیس و گسترش مااحاث حقاوق زن موجاب بازاندیشای در نگارش نقاش
جنسیتی ،الگو مشارکت اجتماعی و فعالیت ها فراغتی زنان شده که در نتیجة آن دختاران
و زنان جوان بیشتر در مجاور با مکان هایی که مصرف صلیان در آن ها بهنجار تلقی می شاود
صرار می گیرند ،یا بر گروه ها دوستی در گذران اوصا فراغت تأکید میکند که در آنها فشار
اجتماعی برا ه نوایی و مصرف صلیان بسیار زیاد است یا اینکه خواهان همسانی و برابر باا
مردان در نوع فعالیت ها فراغتی (و از جمله مصرف صلیان) هستند و حتی در برخای ماوارد
مصرف صلیان را ابزار جهت ابراز صدر و به چالش کشیدن ساختار مردساالر جامعاه تلقای
می کنند .تحقیقا متعدد نیز مرید نقش گروه دوستی و مجاور و مصرف خانوادگی [13؛
15؛ 24؛ 54؛ 108؛  ]112تأثیر مجاور مکانی [ ]24و تغییر الگاو گاذران اوصاا فراغات
[24؛  ]15بر مصرف صلیان بودند.
به ای مجموعه تحوال  ،گسترش ماد گرایی و لذ گرایی و بصر شدن هویت افراد را نیاز
باید افزود؛ بهطور که مصرف صلیان را برا بسیار از دختاران و زناان جاوان هادفی مناساب
نشان داده که از طریق آن میتوانند به نوعی ژست روش فکر و نماد تجدد و تشخّ یا لاذ
1. situation

 216زن در توسعه و سیاست ،دورة  ،13شمارة  ،2تابستان 1394

و حالت سرخوشی ،فراموشی و گذران وصت دست یابند .نتاای بسایار از تحقیقاا دیگار نیاز
مرید آن است که یکی از دالی افزایش مصرف صلیان گسترش توتونها میوها یاا طعا دار و
لذ ناشی از مصرف ای نوع از صلیانهاست [3؛ 15؛ 54؛ 93؛ .]111
درنهایت ،کاهش حساسیتها و ناود مانع و سرپرست و مجاور خانوادگی را میتوان عوام
مداخلهگر و زمینهساز مصرف صلیان دختران و زنان جوان ذکر کارد .باراسااس نتاای حاصا از
برخی پگوهشها نیز ،امروزه شاهد پذیرش مصرف صلیان دختران در خاانوادههاا و بایتفااوتی و
کاهش حساسیت نسات باه آن هساتی [3؛ 15؛  .]54همچنای  ،شاواهد و یافتاههاا برخای
تحقیقا نشان میدهد که افزایش مصرف صلیان با افزایش صهوهخانهها و چایخانههاا سانتی و
رستورانها عرضهکنندة ای مواد در ارتااط است [3؛ 15؛ 54؛ 93؛ .]110
بهطورکلی ،نظریه ها و نتای تحقیقا متعدد مرید وجود رابطه بی الگو ساک زندگی و
انواع مختلفی از نابهنجار ها چون مصرف الک [ ،]89سیگار ،صلیان و مواد مخدر از نوع مختلف
است [62؛ 65؛ 66؛ 76؛ 97؛ 104؛106؛ 117؛ .]119
همان طور که مشاهده میشود ،براسااس نظریاة سااک زنادگی و عاملیات گیادنز ،رخاداد
کنشها نابهنجار  ،چون مصرف صلیان ،بیشتر به نوع انتخااب فعالیاتهاا ساوژه در سااک
زندگی او وابسته است .فلسون نیز با پیونددادن تئور ها فعالیتها روزانه و نظریاة انتخااب
منطقی به یکدیگر ،به نقشی فعال برا سوژه صار است [ .]79زیرا سوژه در یک انتخاب آگاهانه
صلیان را برا مصرف انتخاب میکند ،از دیدگاه و صلیان طرد اجتمااعی کمتار یاا حتای در
برخی موارد و بی برخی گروهها ،پذیرش اجتماعی نیاز دارد (فقادان ماانع و سرپرسات) .آناان
حتی در مورد نوع موصعیتی که برا مصرف صلیاان انتخااب مایکنناد باه هنجاار مکاانیِ آن و
توجیهاتی چون جایی که هیچ نشانها مانی بر عد پذیرش و طرد اجتماعی مصارفکننادگان
وجود ندارد ،توجه دارند.
بنابرای  ،بهطورکلی ه سو با نظریهها گیدنز ،فلسون و کوه (مانی بر اینکه شرط تحقاق
کنش نابهنجار تجمیع و حضور همة شرایط و عوام است) ،ضرور است جهات بارونرفات از
وضع موجود و کاهش مصرف صلیان بی دختران و زنان جوان ،نقش عوام فرهنگی و اجتمااعی
از یکسو و همچنی نقش اراد و گزینش انتخابی سوژه را در برنامهریز ها در نظر داشت .ای
بدان معناست که جهت پیشگیر از مصرف صلیان باید به اصداما فرابخشی و بای سااختار و
بهویگه منطاق با شارایط فرهنگای جامعاه توجاه کارد .بارا مثاال ،توجاه ها زماان باه امار
فرهنگ ساز با تأکید بر نقش رسانه ها ،کنتارل ورود ،توزیاع و فاروش صلیاان ،ایجااد اشاتغال،
ساماندهی اوصا فراغت و مانند آن بسیار ضرور است.
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