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چكيده
هـا و سـاز بـروز بسـياري از آسـيب     اجتماعي عصر حاضر است كه زمينـه  ةيكي از مسائل پيچيد مواد مخدر قاچاق

در ايـن .دهـد  مـي  قـرار  هـدف  راجامعـه   ملـي  امنيت هبلك ،فرد امنيت تنها نهاين پديده . استماعي انحرافات اجت
آنان بـا قاچـاق مـواد ةمواجه ةو نحو ها علل و زمينهزنان، كشف  ةتجربه زيست بازسازي معناييِ پژوهش، به منظور

زن 18زندان مركزي شهر كرمان با در  عميق ةاز مصاحب تحقيقهاي  داده. از روش كيفي استفاده شده است مخدر
تحليـل تماتيـكبه دست آمد و نتايج با اسـتفاده از   گيري هدفمند انتخاب شده بودند كه به روش نمونه قاچاقچي

 :مضـمون اصـلي   هشـت تـوان در   مـي  قاچـاق مـواد مخـدر توسـط زنـان را      علل، طبق نتايج حاصله .تحليل شدند
مشـكالت، بسـترهاي اكولوژيـك منطقـه   ، مقابلـه  هـاي  سيستمضعف ، مشكالت نظام اقتصادي، ي زنانهها تيموقع

اي قاچاق مواد مخدر توسط زنـان پديـده   ،بنابراين .و تضاد طبقاتي قرار داد دوستان ناباب، فقر فرهنگي، خانوادگي
جو كـرد؛ بلكـهو جست خاص ينهاد اي صدر شخ فقط ديرا نباآن گيري  شكل يها نهيلل و زمع علتي است كه چند
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  مقدمه
د اتمـي و  تهديـ  ،يعني نابودي محيط زيسـت  ـ مخدر در كنار سه بحران اصلي جهان بحران مواد

هـزار و  تجارت غيرقانوني موادمخـدر بـا    .اجتماعي عصر حاضر است ةيكي از مسائل پيچيدـ فقر
ميليارد دالر سود ساالنه، بعـد از   600ميليارد دالر گردش مالي در سال و حدود  هزار 2تا  500

ايج نتـ . ]3، ص19[ شـود  مي بزرگ دنيا محسوبهاي  نظير نفت و اسلحه، از تجارتهايي   تجارت
كيلـوگرم معـادل    750هزار و  3ميليون معتاد كشور روزانه  5/2ت حاكي از اين است كه اتحقيق

 400هـزار و   تـا  360 هـزار و  كه در طول يك سال حدود كنند يتن مواد مخدر مصرف م 75/3
اگر اين ميـزان   د،شو مي توسط پليس كشفدرصد مواد مخدر  10 ز آنجا كه حدودا .شود يتن م

كه پلـيس سـاالنه    مينيب يم ،درصد برآورد كنيم 15به عملكرد پليس در ايران حدود  را با توجه
 15با توجه بـه نـرخ    توان يم، بنابراين .كشفيات دارد) معادل ترياك( تن مواد مخدر 200حدود 
كشـور توزيـع    در تـن مـواد مخـدر    400هـزار و  كشفيات برآورد كرد كه ساالنه حدود  يدرصد

كه سـاالنه   شود يبرآورد م ،از طرف ديگر. شود ياز سوي پليس كشف م تن آن 200كه  شود يم
تـن    500هـزار و   كه حـدود  شود يتن ترياك در كشور افغانستان توليد م 500هزار و  4حدود 

هـزار و  تن آن در پاكستان، حدود  400هزار و ، حدود شود يآن به كشورهاي اروپايي ترانزيت م
 .]25، ص21[ شـود  يتن آن در خـود افغانسـتان مصـرف مـ     200 باًيتن آن در ايران و تقر 400

و قاچاق مواد مخدر، يعني هـالل   توليد بزرگ يها كشور ايران به سبب مجاورت با يكي از كانون
 پلي براي ترانزيت مواد مخدر به كشورهاي اروپايي واقـع  ةمثاب  به ،)افغانستان و پاكستان( طاليي

بـا توجـه بـه اينكـه سـرزمين      . شوم درگير شده است ةاين پديدشده و در اين رهگذر، ناگزير با  
تـرين   الوصـول  و سـهل  نيتر ايران براي ترانزيت مواد مخدر به اروپا نسبت به ساير مسيرها، كوتاه

، 4[ شـود  يمسير بوده است، همواره مقدار زيادي مواد مخدر وارد سرزمين جمهوري اسـالمي مـ  
منظـور    كـه بـه   كنـد  ياين انگيزه را در فرد تقويـت مـ  قاچاق مواد مخدر نيز  يسودآور .]24ص

قاچـاق مـواد مخـدر     ،بنـابراين  .به قاچاق مواد مخـدر روي آورد  ،هاي كالن تصاحب سريع ثروت
 ،دبـر  مي بين ازرا  موجود نظم حفظ و يابي سازمان در جامعه توانايي كه است اجتماعياي  همسئل

 نظـام  در سـاختاري  يهـا  يدگرگـون  باعـث  و دكنـ  مـي  مختلرا  اجتماعي حيات بهنجار عملكرد
  .]28، ص5[ دشو مي اجتماع يك فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي،

مـواد مخـدر بـراي فـرد و جامعـه      قاچـاق   تحقيقات پيشين بيانگر اين اسـت كـه   جينتا
خسـارت ناشـي از توليـد و     كه كند يبيان م) 1395( محمدي اناركي .پيامدهاي منفي دارد

درصد اين خسـارت بـه    47كه  رسد يهزار ميليارد ريال م 100در ايران به مصرف مواد مخ
 .]16، ص19[ شـود  مـي  وارد درصـد بـه جامعـه    29درصد به دولت و  24كنندگان،  مصرف
.. .معتقدنـد كـه قاچـاق كـاال، مـواد مخـدر و      ) 1389( بيگم قدمگاهي و همكاران نيهمچن

مـرزي، افـزايش مـوارد     يها يريد درگتعدا شيچون افزاهم :دارد پيامدهاي منفي متعددي
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 يهـا  زهيـ ربايي، شيوع اعتياد، كاهش ميزان اشتغال، كاهش انگ گيري، شرارت و آدم گروگان
شويي، تضعيف فرهنگ كار، مشكالت بهداشتي و  گذاري در بخش توليدي، رواج پول سرمايه

زنـان   وياز سـ شـوم  ة اگر اين پديد .]121، ص7[مسري خطرناك  يها يماريشيوع انواع ب
، 11[ شـود  يعواقب و نتايج آن بـراي جامعـه و حيـات اجتمـاعي دوچنـدان مـ       شود، انجام
 .انـد  عمـومي شـده   ةوارد عرص و  همدآبيرون محيط خانه هاي اخير از  در سال زنان .]26ص

 آنـان روابـط  ة ارتباطي متعددي پيـدا كردنـد و شـبك    يها روابط اجتماعي و كنش ،رو  ازاين
هـا   انحرافـات نيـز در بـين آن    و ارتباطـات  ،تناسب اين گسـتردگي  به. تاستر شده  گسترده
 و اجتمـاعي  انحرافـات  و جنسـيت  ةمطالعـ  م،فمنيسـ  رشد و پيدايش با .يافته است افزايش

 نرخ دليل به 1970 ةده تا .گرفت قرار شناختي جامعه مطالعات توجه در كانون زنان مايجر
 اجتمـاعي  و انحرافـات  جنسـيت  موضوع ،مردان هب نسبت زنان ميجرا اغماض  قابل و پايين
 كـاهش  سنتي، ةخانواد از زنان شدن آزاد با .گرفت مي قرار شناسان جامعه ةعالق مورد كمتر

 رفتـار  كار، بازار به زنان ورود و زنان اجتماعي هاي جنبش ةتوسع اجتماعي، يها تيمحدود
 .]20، ص19[ يافت افزايش نانز ميجرا آن دنبال به نزديك شد و يكديگر به مردان و زنان

 بـا  را هـا  آن زنان از سوي مخدر مواد از استفاده .استم قاچاق مواد مخدر ياز اين جرا يكي
 زنـان  .كند يم فراهم بعديهاي  وير كج براي را زمينه خود كه دكن يم مواجه اجتماعي داغ
اد مخـدر دسـت   قاچاق مـو  به اگر ،خانوار سرپرستيِ يگاه و مادري وظايف داشتن علت به

 بروزموجب خود  ةنوب  كه اين نيز به شوند يناخودآگاه نيز خود به دام اعتياد گرفتار م ،بزنند
 بـه  خـانواده  اعتماد دگرد يم باعث وشود  ميها  آن براي اجتماعي و خانوادگي يها يريدرگ
 حمايـت  زنان كه زماني، نتيجه در .شود فراهم خانواده از شانفرار ةزمين و برود بين از ها آن

 بـه  اعتيادشان و زندگي مخارج تأمين براي ناچار  به، بدهند دست از را خودة خانواد عاطفي
قاچاق مواد مخـدر   ةبنابراين مسئل .]36، ص8[ آورند يم رويو انحرافات ديگر  گري روسپي
ناپذيري به ساختارها و  صدمات جبران ،طرف  يك اجتماعي از يمعضلمنزلة  بهزنان  از سوي

بـاري بـراي    و از طرف ديگر پيامدهاي زيـان  دكن يوارد م، خصوص خانواده به، جزاي جامعها
عالوه بر مـوارد ذكرشـده،    .اساسي است يتحقيق در اين زمينه نياز ،پس. امنيت ملي دارد

، ديـ افزا يزنان نيز بر اهميت و ضرورت تحقيق در اين زمينـه مـ   از سويقاچاق مواد مخدر 
را  يا و اين گروه پايه و اساس خـانواده  ميشناس ييف مادري و همسري مزيرا زنان را با وظا

ولي امروزه شاهد اين هستيم كه زنان قاچاقچي  .استكه سنگ بناي جامعه  دهند يشكل م
 شود يكه اين نيز تهديدي براي سالمت جامعه محسوب م اند يافته  نسبت به گذشته افزايش

ساز قاچاق  عوامل زمينه: ژوهش حاضر اين استپرسش اصلي پ ،بر اين اساس. ]53، ص13[
  ؟يستمواد مخدر بين زنان چ
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  تحقيق ةپيشين
در ايـن  . شـده اسـت    مخدر در كشـور انجـام   قاچاق و مصرف مواد خصوص مطالعات متعددي در
  :شود مي اشاره خرأمت قسمت به مطالعات

 ةدر منطقـ خـدر  مـواد م ش بـه قاچـاق   يدر تحقيقي علل و عوامل گراحسني پور و  زاده جعفر
اين پـژوهش،  هاي  اساس يافته بر. را به روش اسنادي بررسي كردندهنوج كن در شهرستان يآورت

ر قاچاق، يگرفتن در مس ، قراريمرز يها به استان يكينزد ،يشيالج و سوق ييايجغراف يها يژگيو
صـوص بـه   خ بـه  ،يزندگ يباالة نيهز و ييژه در مناطق روستايو به ،يد طبقاتيوجود فرهنگ شد

  .]9[ دهد يقاچاق را گسترش م يش به سويه گراكاست  ياز عوامل ،ل بعد مسافتيدل
قاچـاق مـواد مخـدر توسـط      ةديپد يشناخت جامعه يبررس«عنوان  بار تحقيق خود يعقوبي د

بـا   ن عوامل محيطي و اجتماعي در گرايش به قاچـاق مـواد مخـدر   يبه تبي» زنان در شهر زنجان
 نابسـامان  نتـايج تحقيـق حـاكي از ايـن اسـت، اوضـاع      . پرداخته است يشاستفاده از روش پيما

 طــالق، خــانواده، اعضــاي توســط مخــدر مــواد قاچــاق مــواردي در و اعتيــاد قبيــل از خــانواده
 برجسـتگي  مخـدر  مـواد  سـمت  به آنان دادن سوق در مذهبي اعتقادات ضعف و گسيختگي هم از

 كـه  يزنـان  تنگدستي و اقتصادي سخت شرايط نيز توجهي درخور در موارد. داشته است اساسي
 بـراي  مخـدر  مـواد  فـروش  و نگهداري ،حمل هاي ارتكاب زمينه از بودند، خانوار سرپرست غلبا

  .]21[ آمدند مي به حساب زندگي تأمين
 .قاچاقچيان پرداختـه اسـت   هنجاريابي شخصيت زارعي طهمورث در تحقيق خود به بررسي

كـه ميـزان اغـراق     نتايج تحقيق نشـان داد  .است ع همبستگياز نو روش اين تحقيق پيمايشي و
قاچاقچيـان مـواد مخـدر افـرادي      ،همچنـين . قاچاقچيان مواد مخدر از هنجار جامعه باالتر است

سـتيزي و عـدم رشـد اجتمـاعي،      چون اضطراب، تشويش، دلهره، اجتمـاع هايي  هستند كه نشانه
  .]11[دارند  يايينتحمل پ ةافكار پارانوئيد، شخصيت وسواسي و آستان

خصـوص گـروه دوسـتان و     و همكاران در پژوهشـي بـه بررسـي نقـش اجتمـاع و بـه       اسمال
طريق مصاحبه بـا   ها از داده ،در اين تحقيق. اند همساالن در شروع به قاچاق مواد مخدر پرداخته

نتـايج  . انـد  شدهها با استفاده از تحليل موضوعي تحليل  داده سپسو   جوانان قاچاقچي گردآوري
دهد كه در بيشتر مواقـع، تشـويق ديگـر قاچاقچيـان ايـن كـار را تسـهيل         اين تحقيق نشان مي

تـأثير   دهـد كـه در اولـين قاچـاق مـواد،      روايت جوانان در اين تحقيق نشان مي ،درواقع. كند مي
  .]32[ اجتماعي متقابل همساالن بسيار برجسته است

 27بحـث گروهـي متمركـز و     9 با استفاده از ـ در پژوهشي با استفاده از روش كيفي كرامود
. قاچاق مواد مخدر در دو ايالت در شمال شرقي هنـد پرداختـه اسـت    به بررسيـ  عميق ةصاحبم

فشـارهاي   اختالفـات خـانوادگي،   :نـد از ا عبـارت  دهد داليـل قاچـاق   نتايج اين تحقيق نشان مي
  .]28[ گرايي هيجاني و مادي
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شـده علـل    قاچاق مواد مخدر نشان داد كه تحقيقات انجامة بررسي مطالعات پيشين در زمين
هاي  فرض محققان قبلي با پيش. اند دهكرصورت كمي بررسي  بهو گرايش به قاچاق را بين مردان 

هاي آنان چنـدان   آمده توسط پژوهش دست اند و نتايج به از پيش مشخص وارد ميدان شده نظريِ
هـاي   كه بيشتر تحقيقات در سـطح تحليـل   طوري به؛ است اي از موضوع را نمايان نكرده ابعاد تازه

شـاهد   اگرچـه در خارج از ايـران،   گرفته انجامدر تحقيقات . اند مانده  متغيره باقي دومتغيره و سه
هسـتيم،   شـده  و جمعيت بررسي شده استفادههاي  يكتكني و شناس روش ةتنوع بيشتري در حوز
. فرهنگي اجتماعي خاص مطالعه شوندهاي  ر متنمواد مخدر الزم است د موضوعاتي مثل قاچاق

اجتماعي و فرهنگي ديگـر قابـل   هاي  نتايج مربوط به جوامع ديگر با احتياط در زمينه ،همچنين
ي كيفي و تفسيرگرايانه به بررسـي درك و  شناس روشپژوهش حاضر با اتخاذ  ،بنابراين. ندا تعميم

ايـن تحقيـق در    ،يگرد  عبارت  به. خته استقاچاق پردا ةپديد خاص از ةتفسير اعضاي يك جامع
معين در مورد قاچاق مواد مخدر دسـت يابـد يـا     ةمعنايي اعضاي جامع نظام  بهپي آن است كه 

يد ايـن پـژوهش بـر    تأكبا توجه به . موضوع قاچاق را در يك متن اجتماعي مشخص مطالعه كند
هـاي   اي برخـي از پـژوهش  توانـد بـر   يمـ خاص، نتايج تحقيق  ةدرك و تفسير اعضاي يك جامع

  .تكميلي داشته باشد ةداخلي جنب

  نظري ةنيشيپ
هـاي معنـادار    تفسير درك، تفهم و معنـاي درونـي كـنش    ـ كه هدف پژوهش در تحقيق كيفي از آنجا 

هـاي   انسان در محيط اجتماعي است، در اكثر تحقيقات كيفي محقق بدون استفاده از نظريه و فرضـيه 
واقـع، بـا    در. پـردازد  شود و به بررسي پديدة مورد نظـر مـي   ميدان تحقيق مي شده وارد  از پيش تعيين

ها و رويكردهاي مختلـف   شناسي از نظريه شناسي تفسيري و كيفي، در اين روش توجه به منطق روش
ي كيفـي و  ها روشدر بيشتر . شود هاي اثبات رايانه و كمي استفاده مي نظري به شيوة متفاوت از روش

جاي استفاده از چارچوب نظري براي تدوين و آزمون فرضيه از چـارچوب مفهـومي     هپژوهش حاضر ب
چارچوب مفهومي، مجموعه مفاهيم بـه هـم   . شود جهت استخراج سؤال يا سؤاالت تحقيق استفاده مي

ها را در قالب يـك نظـام    هاي عمدة مورد مطالعه تمركز دارد و آن مرتبطي است كه بر مفاهيم و مقوله
عدم اسـتفاده از نظريـه در تحقيـق     با وجود .]18[دهد  رتبط معنايي به همديگر پيوند ميمنسجم و م
، 1شـناختي  زيسـت  سـه تبيـين   ي اجتماعي و بـاألخص رفتارهـاي انحرافـي   ها بيآستبيين  كيفي، در

 ي مختلفـي هـا  هيـ نظرهـا و   در ايـن سـه حـوزه، ديـدگاه    . وجود دارد 3شناختي و جامعه 2شناختي روان
با توجه به ماهيـت   است كه در اين تحقيق شده  ارائهاين دسته از رفتارهاي انساني  ييخصوص چرا در
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هـاي   نوعي ملزم به استفاده از ديـدگاه  و اهداف تحقيق به) تبيين ساختاري قاچاق مواد مخدر(موضوع 
شناسي بر ايـن عقيـده اسـت كـه      طوركلي جامعه و به 1دوركيم .شناسي هستيم شناختي و روان جامعه

افراد توجيه كرد، زيرا اين عوامـل نقـش    با عوامل رواني و جسماني توان ينميدة بزهكاري و جرم را پد
چنداني در بزهكاري افراد نداشته بلكه عوامل اجتماعي از قبيل شرايط نامناسـب خـانواده، ناسـازگاري    

 عوامـل اساسـي   و والدين، طالق، بزهكاري والدين، بيكاري، مهاجرت، ضعف اعتقادات و باورهاي ديني
در تبيـين   2بحـث اصـلي پارسـونز   . ]20[اي در بزهكاري و اعمـال مجرمانـه دارنـد     كننده نقش تعيين

ي چهارگانـة فرهنـگ، اجتمـاع،    هـا  نظـام  فرضي كه در مـورد خـرده   انحرافات اجتماعي بر مبناي پيش
 كاركردهـاي مناسـب هريـك از ايـن    . ]23[گرفتـه اسـت     شخصيت و اقتصـاد مطـرح كـرده، شـكل    

همچنين عامـل بقـا    كنندة هر جامعه و ها عامل كنترل آن نيبمتقابل  يها كنشو ارتباط  ها نظام خرده
، هـا  نظـام  سـازماني در هريـك از خـرده    و بـي  نبـودن  در مقابل، متعادل. و پايداري نظام اجتماعي است

ز ديـد پارسـونز،   ا. ]41، ص21[ دكنـ  يمـ فـراهم   حيات جامعه را تهديد و زمينه را براي رفتار انحرافي
پـذيري و الگوهـاي رفتــاري و    عوامـل اجرايــي و ابزارهـاي جامعـه    ي اجتمـاعي، هـا  سـازمان نهادهـا و  

پـذيري، نظيـر    ي كـارگزار جامعـه  هـا  سازمانكه نهادها و  درصورتي. ها در افراد هستند آن كردن دروني
شـود   سازماني مي عه دچار بيجمعي كارايي الزم را نداشته باشند، جام خانواده، مدرسه و وسايل ارتباط

در توجيـه   3شـا و مكـي  . ]1[ اسـت شيوع رفتارهاي انحرافي مانند قاچـاق مـواد مخـدر     نآ امديپكه 
هـا   آن .سـازماني اجتمـاعي را مطـرح كردنـد     بودن نرخ بزهكـاري در منـاطق شـهري، نظريـة بـي      باال
ماننـد   ي اجتمـاعي هـا  سازمانو كه در آن نهادها  كردند يمسازماني اجتماعي را به وضعيتي اطالق  بي

مدرسه، خانواده و پليس در حل مشكالتي كه اجتماع بـا آن مواجـه اسـت، توانـايي خـود را از دسـت       
 تـوان  يمتأكيد بر اين نظريه،  با .]22[ شود يميا به عبارتي مكانيزم كنترل اجتماعي تضعيف  دهند يم

معتقـد   4ندلسـاتر  .و كنتـرل قاچـاق اسـت   هاي مقابله  اظهار كرد يكي از داليل قاچاق، ضعف سيستم
كه هـر رفتـار ديگـري     شود يماست رفتار انحرافي موروثي و ذاتي نيست و به همان روشي ياد گرفته 

منزلـة امـور مناسـب يـا نامناسـب        در فرايند يادگيري، معاشران قواعد حقـوقي را بـه  . شود يمآموخته 
به اعتقاد ساترلند، فـرد در صـورتي بـه    . ]27[گيرد  يو فرد اين تعاريف را از آنان فرام كنند يمتعريف 

شكني، فراوانـي بيشـتري از تعـاريف     كه تعاريف موافق قانون شود يم رفتار و كجشود  ميبزهكار مبدل 
شـوند كـه بـه     يمزنان به اين علت قاچاقچي  ،اساس نظرية ساترلند بر .باشد  داشتهشكني  مخالف قانون

ــا  ــا دوســتان ناب ي هــا تمــاسهــا بيشــتر از  ي انحرافــي آنهــا تمــاسب، تعــداد دليــل همنشــيني ب
  .]26[هاست  رو شدن آن شان است و همين عامل كج انحرافي غير
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  شناسي پژوهش روش
اسـت، از   قاچـاق مـواد مخـدر توسـط زنـان      واكـاوي  با توجه به اينكه هدف اصلي ايـن تحقيـق  

و تحليـل    يند تحقيـق و تجزيـه  فرا دادن انجام برايشناسي كيفي با راهبرد تحليل تماتيك  روش
بودنـد كـه در سـال     زنان قاچاقچي ةآماري تحقيق حاضر، كلي ةجامع. شده است  ها استفاده داده

گيـري هدفمنـد    كنوني از نمونه ةدر مطالع. بردند مي در زندان مركزي شهر كرمان به سر 1395
 دركـه   كنـد  يمـ گـو  و تمحقق كيفي با افرادي گفـ ، ي هدفمندريگ نمونه در. شده است استفاده 

بـه  . ]15[ باشند داشته ي از آن اطالعات و شناخت مناسبيها جنبهيا  شده مطالعه موضوع ةزمين
براساس معيـار اشـباع نظـري     .]2[ نديگو يماجتماع  2بانان دروازهيا  1اين افراد اصطالحاً مطلعان

اگرچه با مصـاحبه  محقق . ه استي شدريگ ميتصمدر پژوهش  كنندگان مشاركتدر مورد تعداد 
  .ادامه داد نفر 18را تا  ها مصاحبه، افتي  دستنفر به اشباع نظري  14با 

 دادن انجـام  بـراي شـده و    عميـق گـردآوري   ةاز طريـق مصـاحب   هـا  داده ،در پژوهش حاضـر 
پاتن سه نوع مصـاحبه را از هـم   . شده است  استفاده] 6[ پاتن ةمصاحب شناسي از نوع ها مصاحبه

 ةو مصـاحب  4عمومي ة، رهيافت راهنمايي مصاحب3اي غيررسمي مكالمه ةمصاحب :كند تفكيك مي
در تحقيق حاضر هر سه رويكرد پيشنهادي پاتن به ترتيب  ،بر اين اساس .]3[ 5باز استانداردشده

 ةهـا از رويكـرد مصـاحب    بـه مفـاهيم و مقولـه    يابيدر آغاز كار براي دست: است شده  زير استفاده
بـا  ، اوليـه آشـكار شـدند    يها اينكه مفاهيم و مقوله از بعد. است شده  تفادهغيررسمي اس ةمكالم

. دشـ ها و مفاهيم در فرايند مصاحبه پيگيري  استفاده از رويكرد راهنماي عمومي مصاحبه، مقوله
هـا شـكل گرفتنـد، بـه طراحـي       مفاهيم و مقولـه  ةوسيل  ها به خطوط كلي مصاحبه نكهيا از  پس

ي بـرا  .پرداخته شد و اين فرايند تا رسيدن به اشباع نظري ادامه يافـت باز سؤاالت  از اي مجموعه
سپس مقـوالت عمـده مبتنـي بـر      .ي معمول كدگذاري استفاده شدها روشنيز از  ها دادهتحليل 

هـا   مقولـه  ،در دومـين مرحلـه  . هـا كشـف شـدند    و خصيصه و ابعادشـان در داده  ها شناسايي آن
  .ه يكديگر متصل شدندب) مقوله زير(اساس خواصشان  بر

  تحقيق يها افتهي
مضمون اصلي پيرامون علل قاچاق مـواد   هشت ،آمده در اين پژوهش دست هبهاي  از تحليل يافته

  :دان ها به شرح ذيل اين مضمون. مخدر بين زنان قاچاقچي پديدار شد
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  ها به همراه مقوله ياستخراج ميمفاه .1جدول 
  مفاهيم مقوله  رديف

 رحمي به زنان، تعصبات ديني به زنان پوشش زنان هنگام حمل قاچاق، حس دل  زنانهي ها تيموقع  1
  داشتن فرزند هنگام حمل قاچاقهمراهو

مشكالت نظام   2
  اقتصادي

نداشتن سالي، فقر، بيكاري، اقتصاد سنتي مبتني بر كشاورزي و دامداري، خشك
 تياز وضع يتيرضانا و از فرزندان تيخانواده جهت حما يمال يتواننا ،شغل دائم

  يمال

3  
ضعف
 هاي سيستم

 مقابله

گرفتن توسط مأموران انتظامي،  عدم قطعيت در برخورد با قاچاقچيان، ساده
و ترحم مأموران نيروي  گرفتن رشوه، خريد قاضي، عدم حضور مأموران زن

  انتظامي به زنان

بسترهاي  4
  كي به مرزموقعيت جغرافيايي، طبيعت كويري و نزدي اكولوژيك منطقه

مشكالت  5
  بودن سرپرست خانواده اعتياد اعضاي خانواده، ناسازگاري والدين، زنداني خانوادگي

  فقر فرهنگي  6
توجهي به  ارزيابي مثبت از قاچاق، قبيح و زشت دانستن همكاري با پليس، بي

يك  منزلة  قاچاق به شريپذ و ليتحص طينبودن شرا فراهم پيامدهاي قاچاق،
  فرهنگ

  وستان نابابد  7
نشستن سر كوچه ، خانه با آنان در قهوهحيگذراندن اوقات فراغت با دوستان و تفر

 كيتحر ،نشيني با دوستان بدكار هم ،مخالف سنشيني با جن هم ،انيقل دنيو كش
  قاچاقچيدوستان قيو تشو

 يدر اعطا ياجتماع يعدالتي و نابرابر احساس بي،ياجتماعتياز موقعيتيرضانا  تضاد طبقاتي  8
  يو خدمات اجتماعالتيتسه

 زنانه يها تيموقع
به دليل نوع پوششي كه بـر تـن دارنـد و پوشـش      ها زنكنندگان بر اين بود كه  اعتقاد مشاركت

 .ي مختلـف را دارنـد  ها قالبجايي مواد در  هيي حمل و جابتوانا كاملي كه نسبت به مردان دارند،
در  ،هـا  زنخصـوص   هب ،ها انسانز هنجارهاي ديني براي پوشش مناسب و كامل يكي ا كه آنجا از

 .خود به حمل مـواد مبـادرت ورزنـد    ،سعي داشتند از طريق اين ويژگي ها آن ،است ايران ةجامع
مطلقـه،  ( سـاله  36 زن .ها به نقش چادر در حمل مـواد تأكيـد كردنـد     كننده از مشاركت اي عده

  :بيان داشت) سال حبس 5محكوم به 
توانـايي كـاملي    ها يبازرسيي كه انجام دادم، متوجه شدم در ايست ها يبررسپس از 

و  هها نقش بسـزايي در جاسـازي در بـدن دار    و چادر زن هوجود ندار ها زنبراي بازرسي 
چندين بار با ايـن ترفنـد در    ،به همين دليل. هش يم ها زنهمچنين مانع از بازديد كامل 

 .حمل مواد موفق شدم

اسـتفاده از   ءسـو قاچاق مـواد مخـدر دارد،    ي زنانه كه نقش مهمي درها يژگيويكي ديگر از 
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داشـتن   و همـراه  به زنـان  ديني مردان تعصبات به زنان،آميز  نگاه شفقتمانند  ي زنانهها تيموقع
در فرهنـگ و   زن .مردان به زنان حـس دلسـوزي داشـتند    ،ي دورها گذشته از .بچه و نوزاد است

هـا   و پس از ساليان متمادي مردان هنـوز هـم بـه آن    داردزلت خاصي ايراني جايگاه و من ةجامع
 اما اين موضوع باعث شده برخي از زنان از اين جايگاه خود سـوء . دارند آميز ترحم تعصب و حس
، متأهـل ( سـاله  37 زن .نيسـت  ابه قاچاق مواد هم از اين قاعـده مسـتثن   مبادرت .استفاده كنند

  :داشتبيان ) سال حبس 9 متهم به حمل هروئين و محكوم به
بـراي   وداخل ماشـين ر  خواست يممد و او طرف ماشين مي  مرد به مأموركه  هنگامي

با اين . كردم يمدادن  داشتم و اقدام به شير و برمير كميكوچ ة، فوري بچهبازرسي نگاه كن
  .داد يمعبور  ةو اجاز كرد يمنظر  كردن صرف بودن از نگاه هم به دليل نامحرم مأمور ،شيوه

  :اظهار داشت) سال حبس به جهت حمل ترياك 4بيوه و محكوم به ( ساله 40 زني
و چنـدان   كـردن  ميو بازرسي ر شوهرم ،ميديرس يمهميشه وقتي به ايست بازرسي 

ـ   كـردم  يمها خوراكي تعارف  ناوبه . كردن نمي توجهي به من بـودن بـه    نوو حـس مهرب
  .ميكنجا  هيم بگيريم باهم مواد جاباين موضوع باعث شد كه تصم .گرفتم يمخودم 

  مشكالت نظام اقتصادي
ي هـا  سـالي  با توجه بـه خشـك  . مبتني بر كشاورزي سنتي بود عمدتاً شده بررسي ةاقتصاد منطق

ايـن   .اند شدهمنطقه در چند سال اخير با ضرر ورشكستگي مواجه  كشاورزان اخير استان كرمان،
هـاي   يكي از فعاليت .سرعت رشد كند در منطقه به هاي اقتصادي جانبي امر موجب شده فعاليت

 )و مـتهم بـه حمـل شيشـه     متأهل( ساله 35زني . است مهم اقتصادي جانبي قاچاق مواد مخدر
  :كرداظهار 

تنهـا   ي زنـدگي، هـا  نهيهز موتور پمپ و عدم توانايي در پرداخت آبشدن  كم بعد از
  .بودخدر قاچاق مواد م ها چككردن  شدن و پاس پولدار راه سريع

شهر كرمـان   زندان مركزي مهم گرايش به قاچاق مواد مخدر بين زنان يكي از علل ،بنابراين
بروز انواع انحرافـات   ةزمين ،خصوص زنان هب، و عدم اشتغال نيروي كار يكاريب. فقر و بيكاري بود

ن كـه افـراد در شـرايط بـد محيطـي و فقيرنشـي       شود يفقر موجب م .كند ياجتماعي را فراهم م
مخـارج   ،امـروزه . سـوق داده شـوند   قاچاقسوي   ها به زندگي كنند و اين شرايط موجب شده آن

به هر كـاري  مخارج زندگي خود  ةها براي تهي زندگي با توجه به تورم موجود باال رفته و خانواده
  :اظهار داشت )سال حبس 5و محكوم به  متأهل( ساله 37زن . كنند ياقدام م

راه براي من گذاشـته    و برق، پول درمان شوهرم تنها يك ل آب، پومها گرسنگي بچه
نـون خـوبي درش هسـت و     مدوسـت  ةگفتـ ه كه ب چرا. هم حمل مواد مخدر بود  ناو ،بود
  .تا آخر عمر پولدار بودشه  يم
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سـال   8، متهم به خريد و فروش شيشه و محكوم بـه  متأهل( لهسا 40 يزن زمينه،در همين 
  :بيان داشت) حبس

اي داده بـود تـا    نه به من مهلت يـك هفتـه  وخ افتاده بود و صاحب ام عقب نهوخ كرايه
ـ  ةم براي تهيه من .خالي كنمو نه روخ جـا كـنم و بـه     هپول خونه مجبور شدم مواد جاب

  .فروشي بپردازم خرده
بيكاري اعضاي خـانواده   ،شدند يرا متذكر مآن  وفور كنندگان به از مواردي كه مشاركت يكي

يا بـراي جبـران بيكـاري     ها براي اينكه دوشادوش مرد خانه بسياري از آن .هر بودخصوص شو هب
 6، محكـوم بـه   متأهل( ساله 45 يزن. د به اين كار روي آورده بودندنشوهر خود كاري انجام ده

  :اظهار داشت )سال حبس به علت فروش هروئين
نه افتاده بـود  وخ نه نداشت و دائم بيكار درومديريت خ ياي برا شوهرم چندان جربزه

پـول عروسـي پسـرم     ةمن هم بـراي تهيـ  . اي با من بود گونه و تمام مسئوليت زندگي به
  .جا كنم همجبور شدم مواد جاب

  هاي مقابله ضعف سيستم
. داننـد  يمـ  مـؤثر فقـدان كنتـرل انتظـامي     كنندگان در تحقيق يكي از داليل قاچاق را مشاركت
كننـدگان مـواد    برخورد با قاچاقچيان و توزيـع  ةت در زمينبازي و عدم قطعي فساد، رابطه، درواقع

كنندگان در  يكي از مشاركت. كنندگان ذكر و بر آن تأكيد شد مشاركت از سويدفعات   مخدر به
  :كند يمتحقيق عنوان 

. شـه  چناني باهاش نمي قاچاق ترياك بگيرن، برخورد آن به خاطرو كسي ر گهاينجا ا
  .شه خيلي زود آزاد مي

  :كند يمكنندگان در تحقيق عنوان  يگر از مشاركتي دكي
مـن  . به خاطر مواد مخدر گـرفتن، امـا خيلـي زود آزادش كـردن     ويكي از اقوام ما ر

گـن   البته من شـنيدم كـه مـي   . شنيدم يه جريمه براش تعيين كردن و چند سال حبس
شـون خـوب نيسـت و     كـه وضـع مـالي    كـنن  يمقاضي و دادگستري اينجا فكر مردم رو 

  .شاورزنك
 .زن در ايست بازرسي است مأمور نداشتن حضور ي مقابله با قاچاقچيانها ضعفيكي ديگر از 

وظـايف پلـيس مـرد     ةي بازرسـي و اطالعـاتي را بيشـتر در حيطـ    كارهـا قاچاقچيان مواد مخدر 
ــ ــد يم ــه    دانن ــن مجموع ــيس زن را در اي ــر احتمــال حضــور پل ــو كمت ــد يم ــه .دهن ــد ب  ةعقي

ها را دچـار اضـطراب و    كمتر آن ها يبازرسپليس زن در ايست  نداشتن رحضو، كنندگان مشاركت
در  ،صورت دائم و مسـتمر   به ،ها معتقد بودند كه نبود پليس زن آن. كند يمتغيير حاالت روحي 

) بيوه و متهم به خريـد و فـروش تريـاك   ( ساله 40 يزن .دهد يمرا كاهش  ناكاميپست احتمال 
  :اظهار داشت
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ر پست ايست بازرسي همراه پليس مرد نقش مؤثري در حمل مواد نبود پليس زن د
 هـا  زندر  وحالـت تـرس و خودبـاختگي ر    تـونن  ينم ها زن مثلچون مردها  .من داشت
  .درك كنن

  بسترهاي اكولوژيك منطقه
از مناطق جنوبي و جنوب شرق كرمان بودند، آنان اظهار  شوندگان با توجه به اينكه اكثر مصاحبه

 گسـترش  و گيـري  شكل مختلف در روند يها جنبه از منطقه اين جغرافيايي وقعيتم كه داشتند
نزديـك   فاصـلة  طـرف   زمينه از يك اين يها جنبه از يكي ،واقع در. نقش دارد مخدر مواد مصرف
 و سيستان مجاور يها شهرستان با فرهنگي و ارزشي نزديك فاصلة طرف ديگر از و مكاني و زماني

 گسترش در مهم ينقش اجتماعي و فرهنگي مذهبي، زباني، يها ييهمگرا اين است كه بلوچستان
  :كند يم عنوان مصاحبه در كنندگان مشاركت يكي. است داشته منطقه اين مخدر مواد

كـه   حالي در. دآ مي گير پايين با قيمت ن ووفراو مواد رهايرانشه به نزديك اينجا چون
  .هش يمچندين برابر  ،نيدوه تهران برسو اگر ب ههمين مواد در كرمان سه برابر قيمت

  خانوادگي مشكالت
 را و آنـان  گـذارد  مـي  جوانـان  روي نـامطلوبي  تأثير باهم والدين ناسازگاري و خانوادگي اختالف

 حكومـت  جـدايي  و تفرقـه  كـه  اي خانواده در. دهد مي مصرف مواد سوق يا جرم ارتكاب سوي به
 و افسـرده  باطنـاً  ،نيست محروم خود والدين محبت از موارد اغلب در عمالً جوان اگرچه ،كند مي
 است ناچار ،نبيند را صميميت و صفا ،آرامش رنگ خانواده كانون در فرد اگر. دشو مي حوصله بي
جوامع  زيانگرب عنايت به مالحظات چالش با .]11[ بپردازد آن جويو جست به خيابان و كوچه در

فرد  ةدهند ارتباطروابط اجتماعي و ضعف پيوندهاي  ي، تقليلخانوادگ جديد مبتني بر اختالفات
اين مفهوم بپردازيم، پي خواهيم برد كه برخي افـراد در   تر قيدقچه به واشكافي  با اجتماع، چنان

آن نبود رابطه و پيونـد نزديـك و    ةعمدروابط اجتماعي قرار دارند كه از مصاديق  گونه آنمعرض 
سـاس ناپيوسـتگي بـا محـيط، احتمـال درگيـري در       چنين اح شك يب. با ديگران است صميمي

در نبود تعامالت تفاهمي ما بين  توان يمچنين گفتماني را . دهد يمرا افزايش  پرخطررفتارهاي 
  .دكرمشاهده  شوندگان مصاحبهي ها خانوادهاعضاي 

  .و به توافق برسيم هباش درگرفتهما بر سر يك موضوع بحثي  ةنودر خ آد يميادم  ندرت به
ي زنـدگ  وي دارد ا جداگانـه يـك از اعضـاي خـانواده واحـد      چنين سـاختي از روابـط، هـر    در

 مقصود و هدف مشـتركي را دنبـال   گونه چيه كه در آن اعضا شود ميي بدل ا عرصهخانوادگي به 
  .]19[ ندكن نمي
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بلكه هـيچ   ه،ش كمك مالي به ما نمي تنها نه ه،خودشي سرش تو الك هركس كه يوقت
داشـته باشـم؟ در ايـن     ام خانوادهتونم به  مي يا يخوش دلچه . هش ينم توجهي هم به ما

  ؟هبكش آباز  وبايد خودش گليمش ر آدمشرايط بد خانوادگي 
زيـرا توجـه آن بـه روابـط و      ،ي اسـت ابيـ رد  قابلنيز  1اجتماعي ةرويكرد در تئوري شبك نيا
حمايـت   كـردن  فـراهم  ي اجتمـاعي هـا  شبكه ةكاركرد بالقو. ي اجتماعي معطوف استها تيحما

ساز گرايش بـه قاچـاق در بـين زنـان      ديگر از مشكالت خانوادگي كه زمينه يكي. استاجتماعي 
قاچاقچيان بزرگ از ايـن ضـعف زنـان در انتقـال و قاچـاق مـواد        ،امروزه. اعتياد است شده است

زنـان   وياز سـ قاچاق مواد مخـدر    مهم معتاد يكي از علل شوهران .كنند يماستفاده سوء مخدر 
ن معتاد براي اينكه از سرزنش و انتقاد همسر خود بكاهند و همچنـين در مواقـع   شوهرا .هستند

نـد، تـا بـه    كن يمزنان خود را دچار اعتياد به مواد مخدر  مواد مخدر، ةعدم تمكن مالي براي تهي
 .ندمواد مخدر و حتي قاچاق مـواد مخـدر بكشـان    فروش ي ناپسند و نامشروع نظير گدايي،كارها

  :بيان داشت )سال حبس 7و محكوم به  متأهل( ساله 35 يزن
شوهرم براي اينكه . دميكش يمو خيلي ناراحت كرده بود و عذاب ر اعتياد شوهرم من

اما پـس از چنـد    .و هم مثل خودش معتاد كردر من ،از دست غرغرهاي من خالص بشه
و مجبـور  ر شـوهرم مـن   ،به همين دليـل  .پول مواد به مشكل برخورديمة تهي يوقت برا

 .جا كنم هجاب ها فروش هروئين براي خرده ،پول مواد ةكرد تا براي تهي

  فقر فرهنگي
ايـن  در ها به دليل موقعيت جغرافيايي استان كرمان، قاچاق مـواد مخـدر    كننده مشاركت نظربه 

رافيان اط از سويقاچاق مواد مخدر  وعيش. ديآ يها به شمار م جزئي از فرهنگ و منش آن استان
ـ . به آن اشاره كردنـد كنندگان  مشاركت اغلبمواردي بود كه از و اقوام  مطلقـه و   (  سـاله  38 يزن

  :اظهار داشت) سال حبس 10محكوم به 
اما از روزي كـه دسـتگير و    .كرد يبا حمل و قاچاق مواد اداره م ور شوهرم زندگي ما

از شوهرم كسب كرده بـودم  من سعي كردم با اطالعات و تجربياتي كه  ،زندان شد ةروان
مد اطرافيان ما از طريق حمل و فروش مواد مخـدر  درآچون بيشتر  .مبدادامه  ور نراه او

  .مداو يبه دست م
 .بـا نيروهـاي انتظـامي اسـت     نكردن ي فرهنگي در امر قاچاق، همكاريها جنبهيكي ديگر از 

ي و فـاميلي در منطقـه، موضـوع    ا فـه يطااند با اتكا به پيونـدهاي   توانسته قاچاقچيان مواد مخدر
كـه هـركس چنـين     طوري به .نندتلقي كقبيح و زشت ي مردم امر ةهمكاري با پليس را بين عام

 و هاي اجتمـاعي بـا عنـوان مخبـر، نـامرد      برچسب شود و معموالً از اجتماع طرد مي كاري بكند،
                                                        

1. network theory 
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 كـه  يدرصـورت ، ردازدپ يمكه به قاچاق مواد مخدر  فردي همچنين،. شود فروش به او زده مي آدم
. به ثروت زيادي دست پيدا كنـد  تواند يمدر كار خود موفق شود، خيلي زود و در زمان كوتاهي 

عنوان يـك   و به آورد يممردم به دست  ةبين عام ياين فرد به دليل فقر فرهنگي جاذبه و پذيرش
يگر به ايـن شـغل   ي دا عدهآوردن  اين خود زمينه را براي روي .شود يممهم تلقي  يالگو شخصيت

  .دكن مي فراهم

  دوستان ناباب
از ي گاه جرم علمي توافقي عام وجود دارد كه فرايند يها يتئوردر منظر بسياري از رويكردها و 

رفتار  ةگيري يا مشاهد مانند سرمشق ي غيرمستقيمها كانالكه از  ابدي يمطريق آموزشي سامان 
، نـد كن يمـ ي پايگـاه اقتصـادي بـااليي كسـب     زمان كوتـاه  كساني كه در مدت. ديآ يمبه وجود 
سـاله  37زن  .كننـد  يم تزريق افراد ةنانوشت ضمير و فعال ذهن به را الگويي ه،ناخواست و خواسته
 منطقه و كساني كه تويوتـاي هـايلوكس دارنـد    افراد پولدار شما دقت كنيد، اكثر "كند  بيان مي

وي از ر كـه انحـراف و كـج    كنـد  يي بيان مـ نشيني افتراق هم ةساترلند در نظري .قاچاقچي هستند
بـر همـين   . شـود  ينشيني يا داشتن روابط اجتماعي با محـيط و اطرافيـان آموختـه مـ     طريق هم

  :اظهار داشت )سال حبس 8بيوه و محكوم به ( ساله 35 يزن ،اساس
از  .زدم ا از تنهـايي بهـش سـر مـي    هـ  وقت خوبي داشتم و گاهي ةزن همسايه رابطبا 

كـار بـود و شـغلي     با اين تفاوت كـه او خـالف   .م مثل من زني بيوه بوده ونشانس بدم ا
ـ   نتصميم گرفتم بـا او ، م براي اينكه براي خودم كسي بشمه من .داشت جـا   همـواد جاب
  . شم مي تر جوري تو طايفه شناخته اين كردم يمفكر  چون ،كنم

 مام و اطرافيـان من از روزي كه چشم به جهان گشودم تمام اقوزن ديگري بيان نمود 
وقتـي هـم كـه بـزرگ شـدم بـه        .فروش و حمل مواد نقش داشـتن  نوعي در م بهوهركد

  .مها بش ناودرخواست يكي از اقوام به اين كار رو آوردم تا همانند 
 ةكننـد  نوعي تسـهيل  به كه محيط زندگي و دوستان ناباب ديآ يم چنين بر ها مصاحبهاكثر  از

 از يكـي  شوندگان، قاچاق همچون مابين برخي از مصاحبه .ندگرايش به سمت قاچاق مواد مخدر
 بـه دليـل   زنـان  از بسـياري  .تفهـيم شـده اسـت    پايگاه و منزلت اجتماعي ةكنند مشخص مظاهر
 چنـين  اجـراي  مشـتاق بـه   را خـود  محيطي، شرايط در گرفتن قرار با حساس و و لطيف ةيروح

 ،اين ديدگاه از نظر. است 1»تقويت افتراقي« راستاي مفهوم هم اين فرايند، كه ابندي يم الگوهايي
واقـع،   بـه . گـري بـراي آن رفتـار بـه دسـت آورنـد       گزينند كه تعاريف تأييد رفتاري را برمي افراد

رفتـاري  هـاي   الگـو  منزلـة  بـه  هـا  آن. اسـت  مؤثرترند ا يي كه به فرد نزديكها گروهيادگيري بين 
  .]1[ كنند يمرد را كنترل و هدايت منابع عمده، ف مثابة  و به كنند ميبرجسته عمل 

                                                        
1. differential reinforcement 
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  تضاد طبقاتي
 ياجتمـاع  اتيـ بـا واقع  يرا مشاهده كننـد كـه انتظـارات فرهنگـ     يتيافراد در جامعه وضعوقتي 

را در اجتماع اشغال  يخاص مراتب يازاتيمندي از امت با بهره يناهماهنگ و ناسازگار است و كسان
رابـرت مـرتن بـا    . يكه به قـول كـ   دهد يعدالتي در جامعه به افراد دست م اند، احساس بي كرده

گردنـد كـه    مـي  نيگزيبه مراتب مشابه دنبال رفتار جا يابيدست يآنان برا ت،يوضع نيا ةمشاهد
ـ  .باشـد  قاچاق مـواد مخـدر   ليمجرمانه از قب يكنش شده نيگزيممكن است آن رفتار جا  34 يزن

  :دكراظهار ) بسسال ح 3بيوه و محكوم به ( ساله
و نـه ر واما نتونستم خرج خ ،بعد از مرگ همسرم چند سال در يك كارگاه كار كردم

  .داشت ونه روبهترين ماشين و خ نوم هيهمساكه  حالي در .بدم
  :داشتاظهار نيز زن ديگري 
ي يتـرين چيزهـا   كيلباس بپوشن و كوچ نشوها يهمكالسمثل  تونستن ينم مها بچه

  .ها محروم بودن اون ي من از ها بچه كه ديگران داشتن
در جديـدي   يها خواسته كرد كهاظهار  توان يممحروميت نسبي،  ةبنابراين با تأكيد بر نظري

خـود   ةنوب  كه به ييها خواسته ؛رديگ يمبا ديگران، شكل  خود و فرزندانشان ةمقايس ير پد ،زنان
بـه وجـود    ازيـ در فرد احساس ن ،انيگراما در مقايسه با د ،فرد نباشند يقيحق يها شايد خواسته

  .شود يم يمعرف يعدالتي نسب يا بي يبا عنوان احساس كمبود نسب ازياين احساس ن. آورند يم

  گيري نتيجه
 شـده   تبديل هاركشو همةدر  جتماعيا مهم مسائلاز  يكي به رمخد ادمو عموضو كه ستها سال

و  ستا هسيدر اي كننـده  نگران حد هب جهاني سطحدر  همو  انيرا ركشودر  هم مسئله اين. ستا
 گرفته انجـام آن  لكنترو  مسـئله  دبعاا شناخت يابر هـايي  ريزي برنامهو  ها پژوهش ،وگوها گفت

 هدف با هشوپژ ينا .اند گيرد زنان انجام ميها  آن از سويها كه امروزه قاچاق  يكي از گروه .ستا
شـده   انجـام  زندان مركزي شهر كرمـان واكاوي كيفي قاچاق مواد مخدر از منظر زنان قاچاقچي 

ـ  اولـين  .يميـافت   اصـلي دسـت   ةمايـ  درونهشـت  بـه   در بررسي علـل قاچـاق زنـان    .است  ةمقول
تعصبات  آميز و پوشش زنان، همراه داشتن فرزند، حس ترحم .هاي زنانه بود موقعيت شده يبررس

ايـن  . شـود  مي ناندر هنگام حمل قاچاق سبب كاهش كنترل و بازرسي آ و ديني نسبت به زنان
هيرشـي  . است 1هيرشيكنترل اجتماعي  ةنظريتجربي محمدي و همكاران و ة يد مطالعؤيافته م

شدن فرد نيازي به عوامل انگيزشـي نيسـت؛ تنهـا عامـل مـورد نيـاز،        معتقد بود كه براي بزهكار

                                                        
1. Hirschi 
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اي آن هـ  دهد كه فوايد جرم را نسـبت بـه هزينـه    فقدان كنترل است كه به فرد اين آزادي را مي
نـوايي و   وي مدعي است كه پيوند ميان فرد و جامعه علت هم .سنگين كند عمل بزهكارانه سبك

رفتـاري   عامل اصلي كنترل رفتارهاي فرد است و ضعف اين پيوند يا نبود آن، دليـل اصـلي كـج   
  .دارند مهم ينقش ،مثل نهادهاي نظامي ،گر كنترل ياست و در اين ميان نهادها

آنچه در ايـن پـژوهش   . است ياقتصادمشكالت زنان  از سويق مواد مخدر علل قاچا ديگر از
 يلمحمـد اتجربـي عبد  ةيـد مطالعـ  ؤم  ،مشكالت اقتصادي و قاچاق به دست آمـد  ةدر مورد رابط

منطقـه در چنـد    كشاورزان ي اخير استان كرمان،ها سالي با توجه به خشك ،بنابراين .]14[ است
 هاي اقتصـادي جـانبي   اين امر موجب شده فعاليت .اند شدهسال اخير با ضرر ورشكستگي مواجه 

بسـتر  كـه   است جانبي قاچاق مواد مخدر  مهمهاي  يكي از فعاليت .سرعت رشد كند در منطقه به
اين منطقـه بـه لحـاظ جغرافيـايي و اكولوژيـك      از آنجا كه . كند مي امر را تشديد اين كياكولوژ

جـواري جغرافيـايي بـا     و ايـن هـم   دارد بلوچسـتان  مرزي طوالني و گسترده با استان سيستان و
اقتصادي ماننـد قاچـاق مـواد مخـدر      هاي فعاليتجواري فرهنگي همراه شده، زمينه را براي  هم

قابـل تبيـين   ) 1998( 2فلسـون و كـالرك   ،1فرصت جـرم  ةنظري اين يافته با .ده استكرفراهم 
جـرم واقـع    ديـده،  زهكـار و بـزه  وجـود ب  صـرف   بـه آن است كـه   تفكر حاكم بر اين نظريه. است

پـس از  . ]12[ نيـز فـراهم باشـد    نآ ارتكـاب بلكه بايد فرصت و موقعيت مناسب براي  ،شود ينم
فرصـت  ، ، نقش مثبت موقعيت جغرافيايي، طبيعت كـويري، نزديكـي بـه مـرز    هينظراين  ديدگاه

ل در كاركردهـاي  ايجاد اختالمشكالت خانوادگي از طريق   .ده استكرقاچاق را براي زنان مهيا 
اعضاي خود، نقشي مهم در قاچـاق   ها و ساختن شخصيت متزلزل كردن ارزش و دروني اجتماعي

اعتياد اعضـاي خـانواده،   كنندگان اظهار داشتند كه  مشاركت. اند داشتهوسيلة زنان  مواد مخدر به
قاچـاق شـده    سـاز  ها زمينـه  توجهي به آن و بي بودن سرپرست خانواده ناسازگاري والدين، زنداني

 ناسازگاري يا سازگاري و است والدين تربيتي روش نماي تمام آينـــة كودك منشزيـــرا  اســـت،
ــهو  پرورش و تربيت به مستقيم بستگي كودك ــازي  زمينـ  در زماني والدين. دارد مادر و پدرسـ
 الزم هماهنگي و تفاهم كه شد خواهند مناسب و سالم محيطي ايجاد به موفق خانوادگي محيط

 ،اغتشاش   علت به خانواده اگر كانون. باشند داشته فرزندان تربيت و خانوادگي كانون ةادار در را
حيـة  رو بر هـا  آن فقدان اندازة به والدين وجود ،باشد صميميت و دوستي از خالي مجادله و بحث

گـل   انـداز تعـاملي سـي    در همين زمينـه، چشـم   .كند مي وارد ضربه و لطمه وي اخالق و كودك
هايش به قاچـاق   را در تحليل هاي خانوادگي ويژه در ساحت بط عميق اجتماعي افراد به، روا]31[

گيري كرده كه قاچاق پيامد گسسـتن   گونه نتيجه نيز همين] 30[ سيپ. يابد مواد مخدر مؤثر مي
  .كردن هدف است پيوندهاي خانوادگي و روابط اجتماعي، فقدان مشاركت و گم

                                                        
1. Crime opportunity Theory 
2. Felson  & Clarke 
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هـاي ايـن پـژوهش     از تأييد يافتـه  و همكاران دربارة قاچاق مواد مخدر حاكي ]29[پژوهش ليك 
. گذار والدين و اعضاي خانواده و حلقة ارتباطات خانوادگي بر قاچاق از سوي زنان اسـت  دربارة نقش اثر

نشسـتن سـر كوچـه و    ، خانـه  با آنان در قهوه حيگذراندن اوقات فراغت با دوستان و تفر( نابابدوستان 
دوسـتان   قيو تشـو  كيـ تحر ،ني با دوستان بـدكار نشي هم ،مخالف سنشيني با جن هم ،انيقل دنيكش

روي و اعطاي پاداش در اين زمينـه،   كردن به كج نشيني افتراقي و تشويق از طريق نوعي هم) قاچاقچي
 ةنظريـ عقيده با  در توضيح اين مطلب و هم .منزلة يكي ديگر علل قاچاق مواد مخدر توسط زنان بود  به

نزديكان و همساالني كـه بزهكـار باشـند، تـأثير زيـادي بـر       عان كرد توان اذ ساترلند ميپيوند افتراقي 
بنـابراين،  . دهنـد  مـي  سـوي بزهكـاري سـوق    فرد را به د ونگذار تشكيل و تقويت نگرش بزهكارانه مي

حـدود  . دارنـد  ملكميانو  انيفيدر تحقيق شرشدن زنان  قاچاقچيوستان و معاشران نقش مهمي در د
ايـن ميـزان بـه     .]13[ انـد  دوستان اعالم كـرده  ةتوصينتيجة را دراچاق شروع ق درصد افراد نمونه 51

 آبادي نشـان داد  نتايج گروسي و دولت همچنين. نسبتي مشابه در تحقيقات ديگر نيز يافت شده است
مـواد روي  و قاچاق ثير دوستان به مصرف أت كشوري، تحتة يك نمونو قاچاقچيان  درصد معتادان 34

تحقيقات خارج از كشـور نيـز بـه آن     در فته شد، اين يافته جزء موارد مكرر بوده وكه گ چنان. اند آورده
دوسـتاني  به صورت ثابت  اند قاچاق كردهمخدر  كه مواد  آزمودني 57 تدريافالييوت . اشاره شده است

فقر فرهنگي نيز يكي ديگر از عوامـل مـؤثر در قاچـاق مـواد مخـدر      . ]24[ اند داشته يا قاچاقچي معتاد 
كنندة مطالعة تجربي حاجلي و همكاران كـه حـاكي    هاي پژوهش حاضر تأييد يافته .وسيلة زنان بود هب

هـاي ايـن مطالعـه نشـان داد رسـوم و       يافتـه . ]10[از نقش فقر فرهنگي در قاچاق مواد مخدر اسـت  
ارزيابي مثبت از قاچـاق، قـبح و زشـت دانسـتن همكـاري بـا       زيادي از جمله  ةكنند هاي تشويق سنت

وجـود دارد كـه قاچـاق     منزلة يـك فرهنـگ    قاچاق به شريپذ توجهي به پيامدهاي قاچاق و پليس، بي
انـد كـه    ها و تعامالت خاصـي از خـود بـروز داده    زنان قاچاقچي واكنش. كند مواد مخدر را تسهيل مي

زيـابي مثبـت   ها را به شكل پيوستاري از ارزيابي مثبت تا ارزيابي منفي موقعيتي با غلبـه ار  توان آن مي
هـا در برابـر شـرايط مـذكور      واقع، اگرچه تعـامالت و واكـنش   در. بندي كرد از قاچاق مواد مخدر دسته

تواند به صورت پيوستاري از ارزيابي مثبت تا ارزيابي منفي باشد، ارزيابي مثبت به نسـبت بـه مـواد     مي
توان گفـت كـه در ايـن     شده، ميبنابراين، در اين زمينه، يعني واكنش به شرايط ذكر. مخدر غلبه دارد

  .كنندگان يك نوع پذيرش نسبي از قاچاق مواد مخدر وجود دارد منطقه براساس ديدگاه مشاركت
آنچه در ايـن   .تضاد طبقاتي است زنان از سويو درنهايت يكي ديگر علل قاچاق مواد مخدر 

ربـي كرمـي و   تج ةيـد مطالعـ  ؤدسـت آمـد، م   تضاد طبقاتي و قاچـاق بـه   ةپژوهش در مورد رابط
اين مطالعـه نشـان داد كـه مصـرف و قاچـاق مـواد مخـدر يكـي از         هاي  يافته. فر است اعتمادي

اين باور  بر فمنيستي ةنظري. ]16[ ساالري و تبعيض جنسي است اعتراض به نظام پدرهاي  نشانه
ك نظـام  هـا در يـ   اما انسـان . است كه زنان و مردان برابرند و بايد با حقوق يكساني ارزيابي شوند

كنند كه در آن به جـنس مـرد بيشـتر از     مي زندگي ،كه مردان بر زنان تسلط دارند ،انهساالر پدر
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نه از نظـر   ،آيد شود كه جنسيت از نظر اجتماعي پديد مي مي شود و چنين فرض مي زن بها داده
رت فمنيستي بر اين باور است كه خاستگاه ايـن نـابرابري جنسـي، نـابرابري قـد      ةنظري. ژنتيكي

رفتـاري و جـرم زنـان را     كـج  هـا  رخـي از فمنيسـت  ب .داري است سرمايه ةمردان با زنان در جامع
 تبعيض جنسي در كار، ازدواج و روابـط بـين فـردي تبيـين    هاي  واكنش عقلي به تجربه منزلة به
  .]17[ كنند مي

 فقـط  ديـ را نباقاچـاق  گيري و رخداد  شكل يها نهيلل و زمعكه  نتايج تحقيق بيانگر اين بود
 ازاي  جو كرد؛ بلكـه همـواره مجموعـه   و جست يانتظام يرويواحد همچون ن ينهاد اي صدر شخ
سـاز تحقـق    زمينه يهمراه علل فرد به ييقضا ي وخانوادگ ،يطيو مح ياجتماع ،يفرهنگعوامل 
گيدنز، فلسون و كوهن در قالب تغييـر  هاي  كلي همسو با نظريه طور بنابراين، به .ندشو يم قاچاق

روزانه و سبك زندگي مبني بر اينكه شرط تحقق كـنش نابهنجـار تجميـع و    هاي  لگوي فعاليتا
رفت از وضع موجود و كـاهش   ست جهت برونا ضروري ،]25[ شرايط و عوامل است ةحضور هم

سـو و همچنـين نقـش     يك ززنان، نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي ا از سويقاچاق مواد مخدر 
اين بدان معناسـت كـه جهـت    . ها در نظر داشت ريزي وژه را در برنامهارادي و گزينش انتخابي س

ويـژه منطبـق بـا شـرايط      بايد به اقدامات فرابخشـي و بـين سـاختاري و بـه     پيشگيري از قاچاق
نيروهاي  از سويي سنتي مبارزه با مواد مخدر كه ها روشاز آنجا كه . فرهنگي جامعه توجه كرد
حمايـت    بر كاهش عرضه تأكيد دارند، بـه دليـل عـدم    عمدتاً و شود يمانتظامي و قضايي دنبال 

ي كاهش تقاضا هم توسـل  ها روشالزم است به  ،تنهايي قرين توفيق باشند  به تواند ينممردمي، 
ي آموزشي معطوف به تغييـر نگـرش و تغييـر    ها برنامهي محلي، ها تيظرفجست و با استفاده از 

  .دنبال كرد مخدر را هم قاچاق مواد ةفهم و ادراك مردم از مسئل
ساز قاچـاق مـواد    مشكالت اقتصادي نيز زمينه ،عالوه بر فقر فرهنگي داد نتايج تحقيق نشان

اشـتغال زنـان،    ي اقتصادي همچـون ها برنامهبا  دشو يمپيشنهاد ، بنابراين. استمخدر بين زنان 
توانمندسازي و ة زمين ،برخورداري زنان از تسهيالت اجتماعي، بيكاري ةميهمگاني، بة ايجاد بيم

 نتـايج ايـن تحقيـق   . دشـو فـراهم   هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي    افزايش مشاركت زنان در فعاليت
قاچـاق مـواد    نقـش مهمـي در  كه ميزان معاشرت زنان با دوستان ناباب  بود بيانگر اين همچنين

رفتاري در تعامل  رفتاري يادگرفتني است نه ارثي و كج اينكه كجه با توجه ب ،بنابراين .مخدر دارد
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