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  به نام خدا
  
  
  
  

  پیشگفتار
اي براي جامعه  توجه قابلهاي  انداز معیارها و شاخص سند چشم

وضع مطلوبی که این سند وعده . ترسیم کرده است 1404ایرانی سال 
  هاي متعددي است که همه دهد مستلزم اقدامات و برنامه می

حال، موانع متعددي براي  ا اینب. گیرد هاي جامعه را دربر می بخش
توجه به  توان بی اي در پیش روي ماست و نمی رسیدن به چنان جامعه

بدون شک مساله . این موانع در فکر نیل به آن اهداف باشیم
ترین موانع تحقق اهداف سند  گردان یکی از مهم موادمخدر و روان

ایران مواد میلیون نفر از مردم  2که حداقل  در حالی. انداز است چشم
بطور ) کنندگان خانواده مصرف(میلیون نفر  8کنند و  مصرف می

که مساله  مستقیم با معضالت مصرف مواد مواجه هستند، در حالی
شمار  هاي اکثریت مردم به ها و دغدغه ترین نگرانی موادمخدر از مهم

که هزینه اقتصادي ساالنه موادمخدر بالغ بر ده هزار  رود و در حالی می
  انداز و تحقق جامعه ، نیل به اهداف چشم...شود و  یارد تومان میمیل

تري در حوزه این معضل  ها و اقدامات جدي مورد نظر نیازمند برنامه
  . است

، مجموعه 1389جلد گزارش راهبردي در سال  12در ادامه تولید 
کند ابعاد  اي تالش می نیز با نگاه ویژه 1390گزارشات راهبردي سال 

گردان در ایران را واشکافی کرده و  ز مساله موادمخدر و رواندیگري ا
. ریزي و اقدام ارائه دهد اري،  برنامهذهاي جدیدي براي سیاستگ ایده

ریزان و مجریان این حوزه با نظرداشت  اران، برنامهذامید است سیاستگ
هاي جامعه و نیز تاکیدات مکرر اسناد  عمق معضل، وسعت نگرانی
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ها و اقدامات  قامات ارشد جمهوري اسالمی برنامهباالدستی و م38
بینانه و موثري را براي کاهش آالم مردم شریف ایران در پیش  واقع

  .گیرند
نظریه هویت فرهنگی سوء مصرف مواد  "این گزارش با عنوان

 آمون اي از تمی اندرسون توسط آقاي علی بزم  ترجمه نوشته "مخدر
و همچنین اعضاي محترم کمیته است که الزم است از زحمات ایشان 

  .تشکر و قدردانی نمایم
  

  علی هاشمی
  رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر
  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 درباره رایج هاي داده شویم، وارد قرن بیست و یکم می که همانطور

یشی را نشان دة در حال افزاکنن پریشان تصویر ،مخدر مواد مصرف سوء
 و بزرگساالن شامل مواد کنندگان مصرف سوء جمعیتآمار . دهند می
در همان  .داشته است رشد، 40 و 30 هاي دهه ها در اي همدرس بچه

هاي مدارس به طور روزانه  درصد از سال باالیی 4.6حال، دست کم 
ها نیز  درصد سال هشتمی 0.1کردند و حدود  جوانا مصرف می ماري

کردند، همچنین قابل ذکر است که متوسط سوء  فاده میمواد است
). 1995جانستون، اومالی و بچمن (ترها هستند  ها جوان کننده مصرف

هاي گذشته مواد مخدر غیر  میلیون نفر در ماه 12.4شود  برآورد می
اند  استفاده کرده) است 1994البته آمار متعلق به سال (قانونی 

)SAMHSA ،1995 ( میلیون نفر  2.1حدود  1993و در سال
هزار نفر هروئین مصرف  600هزار تا  444کوکائین سنگین و بین

 ).1995رودست و همکاران، (اند  کرده
فشار آورد تا از  "جنگ مواد"در اوایل قرن بیست و یکم، گفتمان 

شان کاستن از مشکل مواد است  هایی که هدف طریق کمپینگ
در مورد مشکالت اجتماعیِ سوء ) جوانا مانند ماري(خصوصا مواد نرم 

  .مصرف مواد، اقداماتی صورت گیرد
شناسانه رایج، به طور کارآمد موضوع  هاي برجسته سبب نظریه

ها  بیشتر تمرکز  اند؛ گرایش این نظریه استفاده از مواد را حل نکرده
هاي مواد،  هاي مواد بوده تا بر سوء مصرف کننده کننده بر استفاده
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ها به عوامل  اند و باالخره این نظریه در نظر نگرفته  تفاوت این دو را
نظریه  "هدف ). هاي کوچک و افراد گروه(کنند  سطح خرد تکیه می

، ارائه نظریه جدیدي درباره هویت "هویت فرهنگی مواد مخدر
معطوف به مواد مخدر است تا بتواند ادبیات این موضوع را بسط و 

اسانه برجسته حال حاضر، هاي سبب شن بر خالف نظریه. شرح دهد
نظریه هویت فرهنگی به طور ویژه با سوء مصرف مواد مرتبط است؛ 

کند تا سطوح تحلیلی کالن، میانه و  همچنین این نظریه تالش می
 .تر از سوء مصرف مواد پیوند دهد خرد را براي تبیینی جامع

این رویکرد بیشتر بر آمده از مطالعات موجود است که معموال 
گیرند و  یک سطح از تحلیل، به ویژه سطح خرد، را در نظر میعوامل 

گروه (به تبیین پیوندهاي پدیده مطرح بین سطح میانه و خرد 
) گستره اجتماعی فرهنگی(و سطوح کالن ) اجتماعی با دامنه میانه

این نظریه فهم . گذارند پردازند که بر تجربه زیسته روزانه اثر می نمی
محیطی و فردي را توضیح و پیوند  کیفیت رابطه بین عوامل

دهد که  سوءمصرف و تغییرات هویت معطوف به مواد را شرح می
هاي درمان و جلوگیري از سوء مصرف مواد را بهبود  تواند راهبرد می

  .بخشد
 

  1شناسانه هاي برجسته سبب مرور نظریه
افرادي چون لتیري، سیریز و (شناسانه  هاي سبب ه مرور دیدگا

؛ پتریاتز، فالي و میلر 1992؛ هوکینز، کاتالون، و میلر1980پیرسون 
مانند مجله (یا مجالت مخصوص و عالقمند به این موضوع ) 1995

هشت نظریه ذیل را به عنوان موضوعات ) 1996موضوعات مواد، بهار
 :اند برجسته این حوزه مشخص نموده

وان و ؛ جیسور، دونا1977جیسور و جیسور ( ٢دار نظریه رفتار مساله. 1
  ).1996؛ دوناوان 1991کوستا 

                                                        
1-A Review of leading  Etiological Theories  
2-Problem behavior theory 
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؛ 1980بین ؛ آجزن و فیش1985آجزن( 1نظریه کنش مستدل. 2
  ).1975بین و آجزن  فیش
ی. 3 ؛ 1996؛ اکرز و لی 1977اکرز( 2نظریه فراگیري اجتماع
 ).1977باندرو
  ).1980،1985،1996؛ کاندال1969هیرشی( 3نظریه کنترل اجتماعی. 4
؛ کاپالن، مارتین و رابینز 1996، 1975الن کاپ( 4نظریه خود تخدیري. 5
 ).1992؛ کاپالن و جانسون1986، 1984
  ).1985الیوت، هویزینگ و آگتون( 5مدل یکپارچه بزهکاري. 6
؛ 1985کاتاالن و هوکینز؛ هوکینز و وایز ( 6نظریه توسعه اجتماعی. 7

  ).1996کاتاالن و سایرین
 ).1994فالي و پیتریاتیز ( 7گانه نظریه نفوذ سه. 8

طور خالصه  در ادامه براي پیوند عوامل فردي و عوامل محیطی، به
یعنی نظریه خود (شوند  الذکر بررسی می چهار نظریه از نظریات فوق

تخدیري، مدل یکپارچه بزهکاري، نظریه توسعه اجتماعی و نظریه 
هاي ناشی از نظریات  و نیز با هدف کامل کردن ایده) گانه نفوذ سه
و ارائه ایده تطبیقی مفید، نظریه هویت فرهنگی مورد  4تا  1بندهاي 

 . گیرد بررسی قرار می
شناسانه،  اي سبب این بازنگري و بررسی، به منظور بسط نظریه

کند آنها را  شامل چهار محور است و نظریه هویت فرهنگی تالش می
به نحوي تبیین کند تا مسائل زیر شامل آشفتگی موجود پیرامون 

؛ کاستی موجود در "سوء مصرف مواد"و  "ده از مواداستفا"ابعاد 
از حد بر   پیوند دادن سطوح تحلیلی خرد، میانه و کالن؛ تکیه بیش

                                                        
3-The theory of reasoned action 
1-Social learning theory 
2-Social control theory 
3-Self derogation theory 
4-The integrated delinquency model 
5-Social development theory 
6-The theory of triadic influence 
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مفهوم گروه هماالن تعریف شده؛ و نتایج وابسته به رفتار را حل و 
 .فصل شود

  2مخدر ماده مصرف سوء برابر در 1مخدر ماده از استفاده
 جاي ه ب مواد استفاده اسیِشنسبب نظریهبر  ستمرم تمرکز

  تالشهاي  پیچیدگیاي ناشی از  است تا اندازه ممکن ،مواد سوءمصرف
باشد  مواد گرهايسوءمصرف سایی دالیل در خور براي موردشنا براي

 اهرهم به آتی طرح یک در پیمایشی تحقیقات هاي روش طریق از(

 ).ملی جمعیتی هاي هنمون
نوع  فوق، شده ارائه نظریه هارچبراي پژوهش درباره  دانشمندان

 تمایل که جمعیتی مطالعات ؛ ماننداند برده را بکارمذکور  شناسیروش

 مطالعات که حالی درتمرکز کنند  مخدر مواد استفاده بر دارند

انجمن (است  مخدر مواد صرفمسوء بر بیشتر نتمرکزشا کلینیکی
  ). 1996، پزشکی

سبب عواملده درباره انجام ش مطالعات ینبیشتر ،اینکه نتیجه
 بر عالوه نیست قائل دو این بین تمایزي ،شناسی رواناز منظر  شناسانه

وجود  شناسیسبب نظریه در گرایشی رسد می نظر به اینجا در ،این
 یار یکدیگرا در کنار  "سوءمصرف" و "مصرف"هاي  هواژدارد که 

 . شود ه برد  بکار هم بجاي
مانند (را  "مواد استفاده" ،"هدرواز" نظریه از استنادات به  بسیاري

 به کند می هدایت سرانجام که تر مخدر سبک مواد از تفادهاس

 فرایندهايدرباره  کردن بحث بدون )مواد ترسنگین نوع سوءمصرف
 طور  هب نظري اشتباه یا فرض این. برند بکار می گذارمرتبط با مرحله 

انجمن  نمونه براي؛ ، ابراز شده استهاپژوهش سایر تواالدر س مکرر
اشتباه باشد که  فرض اینکند شاید  اشاره می) 117: 1996( پزشکی
  .هستند مهم مواد استفادهراي افزایش ب شروع آغاز در درگیر عوامل

زیادي  ختالفکه ا دادند نشان همفکرانش و جانستون همچنین
 وانعن به تواند می که( روزانه استفاده اب ماهیانه استفاده میزان میان

                                                        
7-Drug Use 
8-Drug Abuse 
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 اشاره دارند نمونه يبرا ووجود دارد ) بکار رود مصرف سوء رايی بعامل

 مواد استفاده که آنهایی ،ها سال هشتمی ازتعداد کمی  تنها که

در سال دوازدهم ) 1995 در درصد 21 به قریب(کردند می
 اندیگر و در مورد ) درصد 46(گر روزانه مواد شده بودند  سوءمصرف

 ).1995 ،بچمن و اومالی جانستون،(این آمار برابر بود
. اند داده زارشنیز گ) 1991( مورفی و آرمن رین ،فولدرو عالوه، ه ب
 کنندگان استفاده عمده که دهد می نشان NIDA مثال پیمایش براي

 گاه آنها یعنی( هستند 1"جشنی" کنندگان استفاده آمریکا در کوکائین

 عمده طوره ب. نیستند گر مصرفء سو و )کنند می استفاده مواد بیگاه و

 ، چنانچهیابد بهبود مواد پیشگیري راهبردهاي است بهتر

 و مواد دهنکن استفاده بین که  "تشویقی" یا "زاخطر"عوامل
 يبزرگتر جمعیت در بتواند، تمایز قائل است مواد گران سوءمصرف

 .شود تعریف
 ،مواد مصرف سوء واز مواد   استفاده در برخورد با  فرهنگی هویت

 اصول. دهد مورد بررسی قرار می جداگانه  پدیدهدو   عنوان بهآنان را 

 گرند، مصرف سوء رود که افرادي بکار می براي زیر مشروح نظريمسلم 

 هچگون کنند تبیین، تا اند رسیده موادمصرف  بحرانی نقطه به اینکه یا
اثر  مواد به معطوف یهویت تغییرات مشخص بر محیطی و فردي عوامل

 . دارد
 کنند می استفاده مواد که ست آنهایی تببین مصرف براي نظریه این

رود؛ مطالعات  دار بکار نمی ها یا سبک غیرمساله غیر سوءمصرفی براي
نشان ) 1996؛ گرانفیلد و کلود، 1991والدروف و سایرین، (متعددي 

بنابراین اند که امکان مصرف خارج از دوره زمانی وجود دارد؛  داده
از مواد  "استفاده"نظریه هویت فرهنگی براي تبیین  بکارگیري

براي شناخت   صحیح نیست؛ به همین خاطر این نظریه بر سوء مصرف
  .هاي آن تمرکز دارد ریشه
 

                                                        
1-Ceremonial 
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 کالن و میانه، خرد سطوح دادن پیوند
 است تا شده انع، مخرد سطح تاثیرات بر شناسی سبب نظریهتاکید 

 یا اجتماعی -یفرهنگ عوامل رچطو اینکه بینیپیش براي شا قابلیت

، مورد توجه قرار گیرد  شودمی مواد مصرف سوء باعث کالن سطح
به منظور  نظري و تجربی دلیلهمچنین مطالعات فراوانی براي ارائه 

 .انجام نشده است کالن و خرد هايپدیدهدادن  پیوند
 ؛1989،1996 بورگیز( آمریکاییشناسان  مردم ،دیگر جایی در
 و )1992؛ دانالپ و جانسون، 1993، واترسون، 1991،حمید

 کالرك ،1985 ،بریک( بیرمنگام فرهنگی مطالعات مکتب دانشمندان

 روبی مک ؛1977 ،1976 ویلیس ؛1979 هبداج ؛1976 ،بقیه و

 شبیه کالن، مختلف سطح هاي پدیده چطور که ند ا داده توضیح) 1991

 باعث بروز ماعیاجت سازيحاشیه و اقتصادي و یاجتماع نابرابري

نوع  این هرچند. شوند می مواد سوءمصرف مانند اجتماعی التکمش
است که  نکرده تبییناین موضوع را  تر کالنهنوز در سطح  تحقیقات

 کنند این نوع شرایط را تجربه می که مردمی بیشترِ چطور

 .آیند از آب در نمی موادگر  سوءمصرف
به عنوان  1يفال گانهسه تاثیرات نظریه شبیه ،اخیر هاي نظریهدر 

 نظریهتالش . آید مطرح شده که جزئیات آن در ادامه می استثناء یک

 است؛ همچنین  ادبیات دو این بین پلی زدن ،فرهنگی هویت

. دهد می شرح دقت بارا  خرد و میانه کالن، هاي هپدیدمیان  پیوندهاي
 جبرگرایانه و گراییتقلیل ادعاهاي بر اندازه از بیشاین نظریه پافشاري 

در برابر تمایل داشتن به  کند و را نهی می محیطی و يدفر تبیین بر
 هايبرنامهپیگیري  جايه ب؛ بیشتر کند میمقاومت  دخر یا کالن سطح

نظریه هویت  مانند يرویکردی، تحلیل سطح در شده تعیین بعدي تک
رچهیکپا و ترجامع پیشگیرانه راهبردد منجر به تعیین توان میفرهنگی 

 مدارس، یعنی( مختلف سطوح در متعدد هاي برنامه شامل شود، تر
 ). اجتماعات و هاخانواده
 

                                                        
1-Flay's theory of triadic influence 
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سبب در مواد هاي فرهنگ خرده برابر در 1همساالن هايگروه
 مصرف سوء شناسی
 و الیوت کندال، گانه سه تحقیقات ویژه طور هب نظریه چهار این
 براي تبیین عمده املع عنوان به همساالن ايه گروه به دقت با دیسن

 طوره چ که سوال این  چند هر. دارد مخدر اشاره مواد مصرف سوء

اثر  مواد سوءمصرف برابر در مواد استفادهفرایند  بر همساالن فرهنگ
خاطر ) 1986( سایرین و کاپالن. تاس شده رها جواب بیگذارد،  می

 را روهگ این نقش موثر طور ه ب ن،االسهم پژوهش که اند نشان ساخته
توجه  مواد مورد کننده مصرف سوء سمت بهاز مواد  استفاده فرایند در

 هايسیاست براي" ویژه به، بررسی از نوع این. قرار نداده است

 گروه متغیر تاثیربه ) 1996( گورمن رو  این از؛ است مهم "پیشگیري

 .اشاره کرده است پیشگیري هايسیاست بر همسال
 براي( مواد فرهنگ خرده هاي وهگر بر فرهنگی هویت نظریه

 هايگروه مواد، فروشنده کنند،می مصرف جوانا يمار که نمونه،کسانی

در  که کند می تمرکز همسال هاي گروه جاي  هب) آن مانند و جنایتکار
 در فعال الگوهاي و ویژه اجتماعی هاي گروه با یابی هویتآن مسیر 

 ؛1993 ،سایرین و فیشکین :مراجعه به(است  برجسته اهآن میان
 فرهنگی خرده معناي همچنین ؛ این نظریه)1988 ،لونتال و ماسبچ

 ؛1991 مکروبی( دهد می قرار مالحظه موردرا خاص  مواد به متصل
قرار  افراد از ايویژه گروه هر وراي که ،)1976 ویلیس ؛1979 هبدایج

 هايتهوی و معنایی هاي نظام اینایستد؛  می هزمانگیرد و در برابر  می

 ممکن گروه چارچوب در کنند ایجاد می جوانان که مواد به معطوف

 پیشگیري و مواد مصرف -سوء شناسیسبب براي يمهمتر لعام است
  .از آن باشد

 
 رفتار به معطوف متغیرهاي برابر در هویت

 نتایج وییگپیش بر همه از بیشا منحصر شناسیسبب هاينظریه

استفاده از مواد مخدر؛ در  نرخ یا ارتکر ، مثالکندمی تمرکز رفتاري
                                                        

2-Peer Groups 



  
   ...ت فرهنگی نظریه هوی  �18
 

 

 و مواد به معطوف هاي هویت صورتی که نظریه هویت فرهنگی، فراوانی
 ،کند را مطالعه می مواد گرفتاري دوران طول در هویتی تغییرات سایر
 و اندرسون ،1993 ،اندرسون( مواد به معطوف هویت تغییرات مانند
 بخشی عنوان به موادي جد مصرف سوء مانند رفتارهایی، )1998 موت

 سوءسمت  به مواده از استفاد عدمفرایند  ی،هویت تغییرات فرایند از

می سازيمفهومکه همگی در نظریه هویت فرهنگی  مواد گر مصرف
 .شوند

گراها با کنکاش رفتارها و مسیرهاي انحرافی زندگی،  تعامل
به مواد ، پایداري و پایان اعتیاد  اهمیت تغییرات هویتی را در شروع

؛ 1963؛ والدروف، 1968؛ بیرناسکی، 1968ري، (اند  بیان کرده
؛ جورکویز، 1983؛ هاوکینز و واکر 1983؛ والدروف، 1987پیرسون، 

؛ 1987دنزن، (، در مورد الکلیسم )1991، والدورف و سایرین، 1983
؛ اشمید و 1982؛ میسن هلدر 1983شور(، جنایت )1991براون، 
دهگار و (1و چاقی) 1961گوفمان، (ي روانی ، بیمارها)1991جونز 
طور استوار بر این نکته است که   این نوع تحقیقات به). 1992هیوز 

و  "انحراف"در جهت افزایش همانندسازي با  "نامطلوب"رفتارهاي 
سمت غیر انحراف شدت   شدن در جهت تغییرات هویتی به کم
تی معطوف به هوی(نظریه هویت فرهنگی رابطه بین هویت . یابد می

این نظریه اشاره . کند را تصدیق می) سوء مصرف مواد(و رفتار ) مواد
دارد که همانندسازي معطوف به مواد ممکن است سرانجام بین 

تحقیقات تجربی آتی به . استفاد مواد و سوء مصرف مواد فرق بگذارد
دنبال تعیین کردن اینکه آیا تغییرات معطوف به مواد رابطه بین 

تري  این رویکرد، فهم عمیق. دهد یا خیر تارهایی را تغییر میچنین رف
سوي سوء مصرف مواد و ارائه رویکردهایی براي   از هدایت به

 .کند راهبردهاي جلوگیري از سوء مصرف مواد را ارائه می

                                                        
1-obesity 
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 1خود کاپالن -نظریه خواري 
شناسی بیان شده باال، نظریه هویت فرهنگی  از هشت نظریه سبب

کاپالن . خود کاپالن دارد -تراك را با نظریه خواريبیشترین اش
؛ کاپالن، 1992کاپالن و جانسون، (و همکاران ) 1996، 1975(

خود در  -اند که نظریه خواري مدعی) 1986، 1984روبینز و مارتین، 
. کند تعیین نحوه استفاده و سوء مصرف مواد، نقشه محوري بازي می

نفی درباره خود شخص و  در نزد آنها، اظهارات و احساسات م
هاي افراد را براي رفتار  هاي اجتماعی خوارکننده که انگیزه تجربه

خود و حداکثر  -کند که حداقل خواري اي تنظیم می کردن به شیوه
آنها درباره علت اینکه چرا . پذیرد سازد نگرش مثبت به خود را امکان

به عنوان زنند و کدام موضوع را  افراد ساختار هنجاري را پس می
براي مثال استفاده (کنند  پذیرند، مواردي را ابراز می می "انحراف"

نظریه هویت فرهنگی ). هاي مواد مواد، هماالن موادي و خرده فرهنگ
آنان بیان . دهد کند و هم توسعه می اینگونه قضایا را هم تعریف می

ساز است که  کنند که ارزیابی منفی خود، بخشی از فرایند سبب می
بندي و به سمت  زوکار خاصی را با چنین ارزیابی خود منفی مفصلسا

کند؛ تا درجه زیادي دو عامل  سوء مصرف مواد مخدر هدایت می
که به تولید ) سازي اجتماعی و شخصی یعنی حاشیه(اجتماعی است 

تواند به سمت تغییرات هویت  کند و می این ناراحتی هویتی کمک می
کاپالن و همکاران همان را ترسیم . معطوف به مواد هدایت کند

این تمایزات نظري درباره هویت یا همسانی خود و . اند نکرده
تواند عامل مهمی باشد که بین  هاي از این دست، می برداشت
هر حال   به. گذارد کننده مواد تمایز می گر و سوءمصرف استفاده

همچنین (خود  - بیشترین تفاوت قابل مالحظه بین نظریه خواري
و نظریه هویت  فرهنگی وابسته به ) هار نظریه بحث شده در باالچ

 .حضور مفاهیم سطح کالن و میانه در این مدل تبیینی خواهد بود
اخیرا درباره ) 1996؛ کاپالن 1992کاپالن و جانسون (کاپالن 

درباره سوء مصرف ) مانند کنترل هاي اجتماعی(تر  اثرات سطح کالن
                                                        

2-Kaplan's Self-Derogation Theory  
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دل نظري وي هنوز مفاهیم ویژه را مواد بحث کرده است؛ اما م
دربرندارد و بنابراین به طور مستقیم درباره پیوندي بین آنها بحث 

هاي عمده بین این دو مطالعۀ کاپالن،  در نهایت، سایر تفاوت. کند نمی
ها و  است تا بر هویت) 1996کاپالن ( 1"انحرافی"بیشتر درباره اعمال 

 .تغییرات هویتی
 2یافته الیوتمدل بزهکاري انسجام 

اي درباره  نظریه اجتماعی انسجام یافته) 1985(الیوت و سایرین 
اند که برگرفته از نظریه کنترل  استفاده از مواد را پیشنهاد داده

و ) 1938،1957مرتون(، نظریه فشار )1969هیرسکی(اجتماعی 
آنها ثابت کردند که . است) 1977اکرز(نظریه فراگیري اجتماعی 

اي براي استفاده مواد  دلیل اولیه "منحرف"ا هماالنپیوند داشتن ب
به دلیل "منحرف"اند که پیوند داشتن با هماالن  آنها مدعی. است

ارتباطات ضعیف سنتی با والدین و مدرسه، رفتار بزهکاري قبلی و 
 .شود را سبب می 3بهم ریختگی اجتماعی

هاي  هاي جدیدي که به مفهوم گروه هماالن درتالش توجه
شناسانه  شده  و در تحقیقات سبب) 1996گورمان(رانه از مواد پیشگی

وجود آمدن حس   باعث به) 1996؛ کاندل1991ببینید انت و باومن (
هایی گردیده که در قالب آن بر  کنجکاوي بیشتري درباره شیوه

در  4گذارند یا سبب رفتار نامطلوب هاي جوانان همسال اثر می گروه
در  "منحرف"یوت مبنی بر پیوند با هماالن نظریات ال. شوند افراد می

هاي خرده فرهنگ مواد  اساس با تاکید نظریه هویت فرهنگی بر گروه
  .تفاوت دارد

یعنی (گذارند  اثر  "این امر براي درك رفتار افرادي که متقابال
ها و  اهمیت دارد، زیرا پژوهش) کسانی که دوستان آنها هستند

                                                        
1-Deviant 
2-Elliott's Integrated Delinquency Model 
1-Social disorganization 
2-Undesirable behavior 
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ها،  ها و دلبستگی که چنین وابستگی اند ها مکررا نشان داده نظریه
 .بینی کننده رفتار هستند پیش

نامد؛  می "مدل سازي"این بخش، آن چیزي است که باندرا آن را 
) رفتاري(چیزي  کنند آن  کنند یا اقدام می سازي می افراد اغلب مدل

در . یابند؛ براي مثال استفاده از مواد را که مردم پیرامون خود می
هاي مواد  کننده ها و هم سوء مصرف کننده  هم استفادههرحال معموال

براي بحثی درباره  1996کاندل ( "منحرف"ارتباط داشتن با هماالن 
ها بیان  را  در گزارش) اغراق اهمیت هماالن منحرف در تحقیقات مواد

گنجند و  بنابراین همه نظام معنایی که هماالن در آن می. اند کرده
هاي  فرهنگ که افراد از تعامل با خرده 1دتعریف جدید از امر خو

کنند شاید عامل تبیینی مهمتري را در برداشته  جوانان کسب می
باشد و ممکن است در نهایت بین استفاده مواد و سوء مصرف مواد 

 .تمایز قائل شود
اخیرا ) 1997(و هرتون و التان) 1991(براي نمونه، انت و باومن

گروه هماالن را در فرایند  "ماعیِتایید اجت"اهمیت نقش عملکرد 
  .اند جاي وابستگی افراد با آنها را برجسته ساخته  شناسانه به سبب

  2نظریه توسعه اجتماعی هوکینز و کتانو
اي است که فراگیري  نظریه توسعه اجتماعی نیز رویکرد یکپارچه

 ترکیب هاي ارتباط افتراقی را با هم و نظریه] اجتماعی شدن[اجتماعی
این نظریه اشتراکات زیادي با رویکرد الیوت دارد، به غیر از . کند می

اي در هر دو جهت رفتار ضداجتماعی و  اینکه آن درباره فرایند توسعه
مانند استفاده از (دهد  موافق اجتماعی با دقت شرحی به دست می

ها، ارتباط بین فردیت و عوامل  و نیز پیوستگی) مواد مخدر
انوادگی، مدارس، نهادهاي اجتماعی و مذهبی و خ(کردن  اجتماعی

بنابراین رفتار فردي . دهد را به طور گسترده شرح می) سایر همتایان
هاي ضداجتماعی یا موافق اجتماع  نسبت به رفتار، هنجارها و ارزش

                                                        
3-The self 
1-Hawkins and Catalano's Social Development Theory  
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خواهند بود و عاملیت را در چارچوب آنچه او مرد یا زن را مقید 
 .کنند سازد، اجتماعی می می

هاي الیوت و  ل کلی نظریه توسعه اجتماعی، مانند نظریهاین مد
کند، در  کاپالن، متغیرهاي سطوح خرد، میانه و کالن را مشخص نمی

عوض، هوکینز، کاتاالنو و همکاران بر فردیت و ادراکات آن زن یا آن 
ها و تعامالت در محیط پیرامون آنها تمرکز  مرد درباره فرصت

  .کنند می
هاي  مشاهدات اولیه درباره شیوه) 1973( 1جیسور و جیسور

ممکنی که در قالب آن عامالن، خارج از این فردیت، ممکن است بر 
گیرند که ادراك  آنها نتیجه می. اند رفتار اثر بگذارد را لحاظ کرده

نظریه ( بینی واقعی یا عینی بینی مهمترند تا پیش محیطی، براي پیش
 ). توسعه اجتماعی موافق با این موضوع است

 2گانه فالي نظریه تاثیرات سه
یک  TTI(3(از تاثیرات سه گانه) 1994(نظریه فالي و  پتریتیس 

هاي قبلی درباره  اي از عامالنی است که با پژوهش شبکه پیچیده
تاثیرات سه گانه تا این تاریخ، تنها . استفاده از مواد گره خورده است

فرهنگی، ( مختلف هاي  نظریه درباره استفاده مواد است که جریان
که بر تمام رفتار انسانی ) میان فردي/ اجتماعی و زیستی -موقعیتی

، 4گیرند؛ عالوه بر آن، در درون هر جریان علی اثر دارند را در نظر می
فالي و همکارانش سه سطح اثرات مجاور، دوربرد و دورترین را 

تواند  تحلیل آنها مدل نظري ارائه داده است که می. دهند تشخیص می
. انواع پیچیده ارتباطات سببی درباره استفاده از مواد را بررسی کند

براي نمونه آن مواردي که استفاده از مواد را اصالح یا تعدیل 
است که آن را از نظریات  تاثیرات سه گانه این دومین صفتکنند؛  می

  .کند وصف شده باال متمایز می

                                                        
2-Jessor and Jessor 
1-Flay's Theory of Triadic Influence  
2-theory of triadic influence (TTI) 
3-causal stream 
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ده از تاثیرات نظریه هویت فرهنگی به دلیل دو مشخصه عم
اول اینکه تاثیرات سه گانه متغیرها یا روند  .گانه متفاوت است سه

 .کند بینی و شناسایی نمی استفاده مواد تا سوءمصرف مواد را پیش
اي درباره نتایج رفتاري است؛  دوم اینکه، تاثیرات سه گانه، نظریه

شرحی درباره فرایند تغییرات هویت معطوف به مواد نیست که 
ی جهت عدم استفاده از مواد براي بسیاري و پایانی در سوء شروع

  .مصرف مواد براي برخی باشد
 
 مخدر مواد مصرف سوء فرهنگی هویت نظریۀ

 مخدر مواد مصرف سوء که دارد بیان می فرهنگی هویت نظریه

 سطح سه در که است مواد به معطوف هویت تغییرات فرایند نتیجۀ

  :یابدمی معنا
 دست از و خود هویت ناراحتی فردي، سازيیهحاش( خرد سطح -

  )هویت یک تعریف در کنترل دادن
 گروه یک با همسانی و اجتماعی سازيحاشیه( میانی سطح -

  )مواد فرهنگی خرده
 و آموزشی هايفرصت اقتصادي، هايفرصت( کالن سطح -

 )عامه فرهنگ
 مواد به معطوف هویت تغییرات براي برانگیختگی یک مفاهیم این

 مدل این .کندمی توصیف را تغییرات آن براي ساختاري فرصت یک و

 :زیر است شرح به که گیردمی بر در را فرضی رابطۀ 12 نظري
 ناراحتی بر مثبتی و مستقیم تاثیر فردي سازيحاشیه: 1 فرضیه

 و بچگی اولیه دوران در یا مواد استفادة از قبل( دارد خود هویت
 ).بزرگسالی
 دست از بر مثبتی و مستقیم تاثیر فردي سازيهحاشی: 2 فرضیه

 .دارد هویت یک تعریف در کنترل دادن
 دوران در یا مواد استفادة از قبل ( خود هویت ناراحتی: 3 فرضیه

 دادن دست از بر مثبتی و مستقیمی تاثیر )بزرگسالی و بچگی اولیه

 .دارد هویت یک تعریف در کنترل
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 مستقیم تاثیر هویت یک تعریف در کنترل دادن دست از: 4 فرضیه

 .دارد مواد فرهنگ خرده با یابیهویت بر مثبتی و
 طول در یا مواد استفادة از قبل( خود هویت ناراحتی: 5 فرضیه

 با یابیهویت بر مثبتی و مستقیم تاثیر )بزرگسالی و بچگی اولیه دوران

  .دارد مواد فرهنگ خرده یک
 بر منفی و مستقیم تاثیر گفرهن خرده یک با یابیهویت :6 فرضیه

  ).مصرف سوء دوران طول در( دارد بعدي خود از هویتی ناراحتی
 سازيحاشیه بر منفی و مستقیم تاثیر اقتصادي صتفر: 7 فرضیه

 .دارد اجتماعی
 سازيحاشیه بر منفی و مستقیم تاثیر آموزشی فرصت: 8 فرضیه

 .دارد اجتماعی
 با یابیهویت بر ثبتیم و مستقیم تاثیر عامه فرهنگ: 9 فرضیه

 .دارد مواد فرهنگ خرده
هویت بر مثبتی و مستقیم تاثیر اجتماعی سازيحاشیه :10فرضیه

 .ددار مواد فرهنگ خرده یک یابی
 ناراحتی با مثبتی همبستگی اجتماعی سازيحاشیه :11 فرضیه

 و بچگی اولیه دوران طول در یا مواد استفادة از قبل( دارد خود هویت
 ).بزرگسالی
 در یا مواد استفادة از قبل( اولیه خود هویت ناراحتی :12 فرضیه

 با مثبتی و مستقیم رابطۀ )بزرگسالی و بچگی دوران لاوی طول

 ).مواد مصرف سوء دوران طول در( دارد خود هویت ناراحتی
 کلینیکی عانودر چارچوب ا نظریهدرباره این  پژوهش تاریخ، این تا

برنامهشود که گرفتار  ی میمردمیگر شامل به عبارت د ،گیرد قرار می
 بحرانی نقطۀشان به مواد مصرف سوء در که آنهایی واند  یدرمان هاي

 ).1998 ،موت و اندرسون ،1991،1994،1998 آندرسون،(اند  رسیده
 کلینیکی هاي نمونه از برآمده مشاهدات با نظریه این بنابراین،

 آن گسترش تا در جهت دش شروع  آن درباره رایج تحقیقات و بیشتر

مخدر  مواد کنندگان سوءمصرف از يبیشتر جمعیت تبیین منظور به
دهنده این نظریه از  هاي تشکیل ؛ اما هنوز سایر مولفهکنداقدام 
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ادبیاتی که در باره اعتیاد و سوء مصرف مواد وجود دارد، تغذیه 
 ).1995اندرسون، (کند  می

 مواد مصرف وءس بعدي چند تعریف فرهنگی، هویت نظریه

 بکار   use) (drug مواد استفادة از تمایز براي را  (drug abuse)مخدر

 :دهدمی زیرا نشان درموا برجسته طور به تعریف این. بردمی
 توجه قابل زمانی دورة یک در سنگین و منظم استفاده الگوي یک. 1
 ارتباط در یا کار محل در( مواد به معطوف مشکالت از ايمجموعه. 2
 )رسمی اجتماعی کنترل نهادهاي با و سالمتی بهداشت شخصی، میان

  مواد مصرف درمان براي خورده شکست و پیشین هايتالش. 3
 الکل موارد در "بودن دارمشکل"  عنوان به خود از هویت برداشت. 4

 مواد یا
 درباره مفروضه ارتباطات و مفاهیم این که است مدعی نظریه این

 کنندگان استفادهشاید که . ، معنادار استمواد کنندگانمصرف سوء

 اي هنقط در است ممکن اما ،کنند تجربهرا  فرایند این از بعضی مواد

 باالي یسکر شاید آنها همچنین. دیگر از این فرایند خارج شوند
نتیجه این. تجارب خطرناك ناپیدا را از سر بگذرانند برخیبرخورد با 

استفاده از بررسی در)  1991( سایرین و والدروف که ستا اي
 دربارة فرهنگی هویت نظریه. نمودند کسب سنگین، کوکائین کنندگان

 "مستقیما را مواد هاستفادمربوط به  رفتارهاي در پیشرفت علت
 مصرف در الگویی تغییرات یا ساده تکرار همچون ،کندنمی پیشنهاد

. مخدر وادم مصرف سوء تا مواد از استفاده عدم از حرکت یا مواد،
 تا مواد استفاده عدم از رفتاري هايشاخص در تغییرات این هرچند

 .شودمی بیان تلویحی طور ه ب نظریه این توسط مواد مصرف سوء
 هویتی تغییرات انگیزشی مفاهیم

 نسبت به و خاصی زمان در شخص یک وضعیت به برانگیختگی

 متفاوت املعو نتیجه، در. دارد اشاره مرد یا زن آن پیرامون محیط

 ايعمده تاثیر هاهویت. بگذارند اثر خاصی انگیزه بر توانندمی بسیاري

 هویت نظریۀ). 1991یتواهی. اف.سی( گذارند می رفتاري انگیزة بر

 و بچگی دوران اواخردر  هویت تغییرات هايانگیزه با "اصوال فرهنگی
 ثانویه و هاولی مالزمان و مراقبانبه  افراد که زمانی بزرگسالی، اوایل
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 قبلی تحقیقات به دلیل[ کندمی پیدا ربط شوند وابسته می مدرسه

 15 تا 11 بینرا  مواد استفاده شروع که  )مرور براي 1980، کاندل(

  ].گزارش کرده است سن سال
 شوندمی برانگیخته افراد فوق این است که نظریه فرض نیتضم

 معین مشکالتوجود  دلیله ب ،مواد به معطوف هویت تغییربراي 

 و خود نفس  از ناراحتی( موجود خود هايهویتدر ارتباط با  اجتماعی
 اوایل و بچگی درو ) هویت یک تعریف در کنترل دادن دست از 

 خرده هايگروه با یابیهویت( معین میانه سطح هم آن بزرگسالی،

فرصت اقتصادي، هايفرصت( کالن سطح هايپدیده و ) مواد فرهنگی
 تامین براي ساختاري فرصت با آنها ،که)عامه فرهنگ و شیآموز هاي

 و اندرسون ؛1995 ،1994 ،سونراند(شوند  رویارو می تغییرات آن
 ).1998، موت

 هویت اشاره تغییر انگیزشی مفهوم چهار به فرهنگی هویت نظریه

 :کندمی
 سازيحاشیه. 1
 اجتماعی سازيحاشیه. 2
 خود نفس از ناراحتی. 3
 شخصی هویت بر کنترل دادن دست از احساس. 4
 

 سازيحاشیه
 یندآفر شدن به روشن )اجتماعی و فردي( سازيحاشیه نوع دو

 اتمطالعاز  فردي سازيحاشیه. کند می کمکمعطوف  هویت تغییرات

  سازيحاشیهو ) 1991،1994اندرسون،(آید  بیرون می اي ریشه کیفی
اجتماعی از نظریه بازتولید فرهنگی 

 و بوردیو ؛1980،بوردیو؛1993،؛واترسون1989،1996،بورگرایز(
  .است شده اقتباس ) 1977، پاسرون
 نظریه ارائه در نهاآ کهی نقش و دو این بین شدن قائل تمایز از قبل

. وجود داشت سازيحاشیه شدن روشن برايهاي اندکی  دارند گزاره
 "واقعی" طرف به قسمت سازي دو مولفه اصلی دارد، از یک  حاشیه
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 وضعیت شدن ارزش کم یا شده زده انگ به( دارد اشاره مهوفم

 براي است ممکن که یمعین تجارب یا خصیصهبه واسطه  اجتماعی

 شده  تعیین شدن اجتماعی فرایند دوران در یا تولدبه هنگام  افراد

 ).باشد
 از خارجرا  سازي این است تا فرد مولفه عمل دو مولفه حاشیه

مفروض است  اجتماعی بافت در مطلوب و پذیرش قابل آنچه مرزهاي
 آنها) 1963( گافمن. دو هر یا بزرگتر جامعه درون دریعنی  ،قرار دهند

 آنها ،)1970( اریکسوندر نزد . نامید 1"شخصیت بدنامی" را

 بیشتر. هستند "هنجاري رفتار مرزهاي هتک حرمت" از  هایی هنمون

شان زندگی هايهلحظ سایر یا زمان یک در را اینها از برخی مردم
 به آنها از یک هر از تعریف این و اند بدان دچار شده به یا اندکرده تجربه

 .کند زمان تغییر طی است ممکن ننگ داغ عنوان
 سازيحاشیه از بیشتري نرخ که است مدعی فرهنگی هویت نظریه

 سوء براي بیشتري ریسک فرد، یک هايوضعیت یا ها،خصیصه تجارب،

 بارز کند که مشخص می همچنین نظریه این. دداردربر را مواد مصرف

 برخیبه . است مهم نیز متصل به هر یک  ننگ داغ درجه یا بودن

می زده ننگ سایرین داغ از بیشتر هاخصیصه و  هاوضعیت ها،تجربه
 سوء براي بیشتري ریسک بزرگتر، ننگ داغ آخر دست بنابراین، شود؛

همچنین از نظر جغرافیایی و  .دارد پی دررا  مخدر دامو مصرف
 ).همساالن در برابر بزرگساالن(هاي اجتماعی، متفاوت است  گروه

/ احساس" سازنده عناصر ،سازيحاشیه بایسته هايجنبه سایر
ي ترنمایانمورد  سرانجام است ممکن که هست " ذهنیت/ عواطف

 هب دارد اشاره این. مخدر باشد مواد مصرف سوء ]دلیل[بینی براي پیش
براي افراد  تواند می "واقعی/ عینی" سازي حاشیه که منفی احساسات

 دلیل بهد که شو می ظاهرسات زمانی احسا این معموال .ایجاد کند

 اینها(کنند  می مقایسه سایرین، افراد خود را با "واقعی" سازي حاشیه

 ).اجتماعی هستند هاي مقایسه

                                                        
1-blemishes of character 
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 یا "موثر"ازيس حاشیه همنشین "واقعی "سازيحاشیه که زمانی

 یا سوء رفتار تعلقی بی احساس مثال، براي -شود می "شده احساس"

 خطر و عواطف در مواد به معطوف هویت تغییرات فرایند -ینسایر

 مفاهیم دو هر. دهد خود را نشان میمواد  مصرف ءسو براي

/ عینی"سازي حاشیه سازنده جزء دو شخصی و اجتماعی سازي حاشیه
 .بردارد دررا  "احساسی/ طفیعا/ ذهنی" و "یواقع

 تکیه اجتماعی - فرهنگی محیط دادن ارتباط بر آنها فهم کلید

 عنوان به هاخصیصه و ها، وضعیت تجارب، تعاریف زیرا ،دارد

 فرهنگ و ساختار این از بخشی مثبت/مطلوب یا منفی/نامطلوب

 تا گیرند می یاد از آن و کنند می زندگی افراد همهدر آن  که هستند

 .نمایند تعریف را ودشانخ
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  1فردي سازي حاشیه
 ایجاد به که است خرد سطح مفهوم یک فردي سازي حاشیه 

به  اشاره و] 3.[کند می مواد کمک به معطوف هویت تغییرات فرایند
 از را افراد تواندمی که)بزرگسالی و  یبچگ( دارد تجارب  اولیه تنوع

 شان دنیاهاي اجتماعیِ ظلحا است به پذیرش قابل که آنچه یا هنجارها
 تا ندارند اجتماعی ساختارهاي یا روابط از آگاهی هابچه. منفصل سازد

 شوند آگاه سایرین و خودشان بین اجتماعی پیوندهاي در هاتفاوت از
 برجستهرا  پیوندها ن نوع ای فردي سازي حاشیه ).1989 کوچ،(

 از بچه  تفکیک براي اغلب توصیفی تجارب و حوادث این. سازد می

 آنها که سایرین با مثبت پیوند دادن شکاف منفی، طریق به سایرین

 وضعیت تواند می حوادث و تجارب این .روند ، بکار میداشتند سابقا

 یک به اجتماعی پذیرش قابل فرد یک از را تغییر بدهد؛ افراد اجتماعی

 و گلیسر(شده است تبدیل شود  زده ننگ داغفردي که 
 و هاخصیصه تجاربی، چنین از بسیاري کلی طور ه ب). 1971،استراس
 مشابهبه طریقی  بالقوه طور هب توانند می دارد که وجود هاییوضعیت

 .دنکن عمل
اندرسون، ( فرهنگی هویت نظریه درباره پژوهش تاریخ، این تا

 حوادثی چنینمورد  14 با )1998اندرسون و سایرین،  ،1994،1998

 سوء تا مواد نردنک استفاده از مواد به معطوف هویت تغییرات براي

 سوء با را آنها پیوند موجود تحقیقات. است خورده مواد گره گر مصرف

 .کند می اثبات مواد مصرف
، مرگ شخصی مهم والدین طالق یا جداشدن شامل حوادث این

، تحرك مکرر جغرافیایی خانواده، رفتار نامناسب )1993هوفمان (
، راسل 1991فیش -، تریپر، و استونبارت( جنسی با بزرگساالن

؛ 1989؛ سینگر، پتچرز و هسی 1986؛ هرمان، راسل و تراکی1986
هاي سرپرستی خواهر یا برادر و  ، مسوولیت)1989بریري و زایدي 

شستشوي منزل، (هاي سخت یا مقرر امور خانه  سایر موارد، مسوولیت
بینید پختن براي اعضا، کسب درآمد براي پشتیبانی خانواده، ب

                                                        
1-Personal Marginalization 
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، تنبیه بدنی یا کتک خوردن از )1983،1985، 1971بامریند
هایی سفت و سخت سرپرست  سرپرست، انتظارات و راهنمایی

، تنبیهات بدنی یا شفاهی مکرر در مدرسه، )1983، 1971بامریند (
تعلیق در مدرسه، جابجایی مدرسه یا برنامه متفاوت، دعواهاي مکرر 

 .تگیري توسط آنانوالدین، برخورد با پلیس یا دس
سازي یا داغ ننگ بالقوه  اي است که حاشیه طالق والدین، پدیده

آن ممکن است کمتر نمایان باشد تا سایر عوامل و امکان دارد در 
، )1994(براي نمونه، بنابر پژوهش اندرسون  .زمانه تغییر کرده باشد

سال بودند، آن را به عنوان یک  35پاسخگویانی که در متوسط سنی 
ساز مهم قبل از اینکه آنها شروع به استفاده مواد بکنند  عامل حاشیه

هر چند  هنجارهاي اجتماعی ). 1970در اوایل دهه (کند  معرفی می
هاي آتی همان  تحلیل .مرتبط با طالق بعد از آن تغییر کرده است

نظریه هویت فرهنگی رابطه مثبت . رابطه را ممکن است، اثبات نکند
فرض (سازي فردي و ناراحتی از هویت قبلی  حاشیهو مستقیمی بین 

را مفروض ) 2فرض (و از دست دادن کنترل در تعریف یک هویت ) 1
 .گیرد می
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  1اجتماعی سازي حاشیه
، مفهوم مهمی در نظریه بازتولید فرهنگی اجتماعی سازي هحاشی 

، واترسون، 1996، 1989؛ برجس، 1980ببینید بوردیو، (است 
وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي فرد  ؛ همچنین به)1993

هاي مهم یا نهادهاي پیرامون  محروم و تحت ستم در مقایسه با گروه
است، در  2این امر شبیه به محرومیت نسبی. آن زن یا مرد ارجاع دارد

هاي متنوع اقتصادي  جایی که موضوعات محرومیت متعلق به پدیده
له موقعیت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است و میزان آن به وسی

هاي متنوع اجتماعی حول و  اجتماعی و فرهنگی نسبت به گروه
لذا این مفهوم  با معیاري براي . شود گیري می حوش آن فرد اندازه

  ).1994؛ مینس 1996فیري و هال (شود  عامل سطح میانه مواجه می
سازي اجتماعی  نظریه هویت فرهنگی مدعی است که حاشیه

فرضیه (هاي تحصیلی و فرصت) 7فرضیه (اقتصادي هاي  نتیجه فرصت
طور   در عوض، به. بوده و رابطه مستقیم و منفی با هر کدام دارد)  8

یابد  کند که با خرده فرهنگ مواد هویت می بینی می مستقیم پیش
بنابراین آن را به عنوان یک متغیر میانی، بین مفهوم ). 10فرضیه (

اگرچه قبال به . گیرد ر بکار میسطح کالن و خرد براي نظریه مذکو
طور تجربی و نظري معین آزمایش نشده، اما  نظریه هویت فرهنگی، 
رابطه همبسته مثبت بین آن و ناراحتی از هویت قبلی را مفروض 

پذیراست که  این امر به لحاظ عقالنی امکان). 11فرضیه (گیرد  می
هاي  هویت بیگانگی اجتماعی فرد، ممکن است باعث ناراحتی آنها از

 .قبلی موجود خودشان بشود
 )مواد مصرف از قبل( خود نفس از ناراحتی

د هویت ترین  ، احساسات فرد درباره شخصی3هاي نفس خو
ناراحتی ). 1994؛ اندرسون، 1963گوفمان، (هاي خود هستند  هویت

اي از نحوه برداشت از  از نفس خود، ناخرسندي قابل مالحظه
                                                        

1-Social Marginalization 
2-relative deprivation 
1-Ego identities 
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نظریه هویت فرهنگی مدعی است که . کند موجودیت خود ایجاد می
طور مثبت بر ناراحتی از نفس اثر  سازي فردي مستقیما و به حاشیه

. طور مثبت با آن مرتبط است سازي اجتماعی به  دارد و اینکه حاشیه
سازي  و اثر منفی آن، احساس خارج از مکان و تفاوت ناشی از  حاشیه

کند، مرکزي براي  د میایجا) 1988همچنین پالسو و پالسو، (سایرین 
تواند باعث ناخرسندي از هویت در  شود و می توصیف امر خود می

بنابراین ناراحتی . بچگی یا اوایل بزرگسالی و قبل از استفاده مواد شود
لذا این موضوع منبعی . از نفس خود، نتیجه اجتماعی براي فرد دارد

ض این نظریه فر. ثانوي براي انگیزه تغییر هویت مرتبط با مواد است
وجود رابطه مستقیم بین آن و از دست دادن کنترل در تعریف هویت 

فرضیه (یابی با گروه هاي خرده فرهنگ مواد است  و هویت) 3فرضیه (
5.( 

 از دست دادن کنترل در تعریف هویت
از دست دادن کنترل در تعریف هویت، سومین مفهوم انگیزشیِ 

ت که به فقدان کنترل فردي تغییر هویت در نظریه هویت فرهنگی اس
چنین . شود بخش مرتبط می براي برساخت هویتی مثبت و رضایت

ساز شده و خطر سوء  تواند براي برخی مساله فقدان کنترلی می
منظور  شده به  بنابراین ناتوانی گفته. مصرف مواد را شدت بخشد

دلیل فشار خارجی تعیین   بخش متعلق به فرد به تعریف هویت رضایت
شده، همچنین بخشی از  هاي اجتماعی نهی  دیت در برخی شیوهفر

 . این نظریه و فرایند تغییر هویت معطوف به مواد است
یک منبع  یا عامل متعارف مشروح درباره از دست دادن کنترل 

توقعات ) 1998، 1994اندرسون، (تعیین هویت در تحقیقات قبلی 
در تحقیقات قبلی ) 1983( 1ندبامرای. واهیِ والدین و یا اقتدار آنها بود

خود، رابطه بین این دو عامل و استفاده از مواد را مورد توجه قرار 
دهد بزرگساالن درکی که از  توضیح می) 1989( 2کاچ. داده است

نحوه ارتباط کودکان و بزرگساالن با یکدیگر دارند را در برخورد با 
                                                        

1-Baumrind 
2-Couch 
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د، اما نحوه ده ها ساختار می این برداشت. کنند کودکان دخیل می
  . کند ها را تعیین نمی رفتار با بچه

ها و هویت و بزرگساالن و  اختالفات بزرگ بین کنش بچه
) 1998(اندرسون و مات . ساز است انتظارات مهم سایرین، مساله

اند که از دست دادن کنترل در تعریف هویت به  اخیرا پژوهشی کرده
ه خرده فرهنگ مواد را یابی با یک گرو طور مستقیم و مثبت در هویت 

  ).4فرضیه (به همراه داشته است 
 1مفاهیم فرصت

فرصت، دومین موضوع اساسی در نظریه هویت فرهنگی است که 
ها و امکانات متنوع فرد براي مواردي همچون برساخت  به گشایش

افراد در بافت محیطی زندگی . ، رفتار و تجربه اشاره دارد2هویت
الت قبلی تعریف شده و اینکه با تعامالت کنند که به وسیله تعام می

ها در گذر زمان متغیر است  پس فرصت. رایج و آتی تغییر خواهد کرد
ها در  فرصت. کند و به لحاظ جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادي فرق می

هاي اجتماعی موجود هستند که افراد در  بسیاري از موقعیت
ابیت نظریه هویت جذ. گذارند رویدادهاي روزانه آن را از سر می

ها، به شیوه خاصی است که از ابتداي بچگی  فرهنگی در تعیین فرصت
تا اواخر بزرگسالی، در اواخر قرن بیستم در ایاالت متحده را مشخص 

 .کند می
نظریه هویت فرهنگی در بردارنده چهار مفهوم است که به ارائه 

و  کند ها در فرایند تغییر هویت معطوف به مواد کمک می فرصت
کند، این چهار  شناسانه بازي می اینکه نقش ضروري براي نقش سبب

، )سطح میانه(یابی با گروه خرده فرهنگ مواد  هویت: مفهوم شامل
) سطح کالن(فرصت اقتصادي، فرصت تحصیلی و فرهنگ عامه 

اي را  سایر عوامل سطح کالن نیز ممکن است نقش مشابه. شود می
ببینید کالرك (دهد  دقت آن را شرح میبازي کنند؛ اما این نظریه با 

عبارت دیگر فرصت اقتصادي، فرصت تحصیلی  ؛ به )1976و سایرین، 
                                                        

3-OPPORTUNITY CONCEPTS 
1-identity construction 
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هاي خرده فرهنگ مواد را  و فرهنگ عامه، میزان و ماهیت گروه
هاي  دهند که در دسترس جمعیت جوان معلوم در زمان توضیح می

ه خرده یابی با گرو به نوبه خود، هویت. تاریخی معین وجود دارد
منظور حل مسائل موجود اجتماعی  فرهنگی مواد، فرصت مهمی به 

  .گذارد هویِت خود این مرد یا آن زن را در اختیار این افراد می
ادعاي نظریه هویت فرهنگی درباره چهار مفهوم انگیزشی تغییرات 
هویت یاد شده این است که احتمال بیشتري وجود دارد که یک مرد 

هاي خرده فرهنگی مواد شده و تغییرات  وهیا یک زن همرنگ گر
هویتی معطوف با مواد را تجربه کند؛ عالوه بر آن، این نظریه ادعا 
دارد که افراد در معرض شرایط محیطی پرخطر نسبت به این سه 

امکان بیشتري براي همسانی با ) خرد، میانه، کالن(سطح مفهومی 
ر باالیی براي سوء هاي خرده فرهنگ مواد دارند و در معرض خط گروه

گوید که تمامی  نظریه مذکور نمی. مصرف مواد قرار خواهند داشت
هاي خرده فرهنگ، سوء مصرف کننده مواد  افراد دخیل با گروه

 .خواهند شد یا تغییر هویت معطوف به مواد را تجربه خواهند کرد
بلکه ادعا دارد آنهایی که سطح باالي از موارد چهار مفهوم انگیزشی را 

کنند و در معرض باالیی براي ساختارهاي فرصت مساعد  تجربه می
نظریه هویت . مواد هستند، خطر بزرگتري براي آنها متصور است

هاي  ها در فرصت فرهنگی تالش دارد نشان دهد چطور محدودیت
اقتصادي و تحصیلی و افزایش  پیام هاي برآمده از طرف فرهنگ 

خرده فرهنگی مواد را بیشتر  هاي تواند همسانی با گروه عامه، می
  .پرورش دهد

دهد که رابطه منفی و غیرمستقیم بین  این نظریه پیشنهاد می
هاي خرده  فرصت اقتصادي، فرصت تحصیلی و همسانی با گروه

سازي اجتماعی وجود دارد،  فرهنگ مواد از طریق مفهوم حاشیه
همچنین رابطه مثبت و مستقیمی بین فرهنگ عامه و همسانی با 

همچنین نظریه هویت . هاي خرده فرهنگ مواد وجود دارد ویت گروهه
دارد که این سه عامل سطح کالن ممکن است بر  فرهنگی مفروض می

هاي خرده فرهنگ مواد به دلیل اثر غیرمستقیم  یابی با گروه هویت
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عناصر سطح خردتر مانند ناراحتی از هویت خود در طول سوء مصرف 
  .مواد اثر داشته باشد

 1مواد فرهنگ خرده با یابی یتهو
جامعه مطالعات در فراگیري محبوبیت از فرهنگ خرده مفهوم

 مکتبهاي  از پژوهش ،برخوردار است مواد و انحرافات شناختی

 کاربزه کودکان کالسیک اتمطالع تا) 1981، بنت ببینید( شیکاگو

 همساالن گروه مطالعات گسترش رب تمرکز نوع این). 1995( کوهن

 شخصی استفادهطور موثري با  آن را  به  محققان که کند می کمک

 ).1995و سایرین،  یشیون(پیوند دهند  مخدر مواد
 آنها است؛ جوانان فرهنگ از بخشی مواد فرهنگی خرده هاي گروه

 در تاکتیکی ایدئولوژي و عالیق و ها ارزش از متعارفی مجموعه شامل

افراد  .شود می چهره به هرهچ تعامل بدون تبعیت منظم از جوانان میان
که ) اولی و ثانوي(آموزند  ها می هاي ناشی از این گروه درباره فرصت
بدین نحو، آنها در . هاي هر روزه با آن مواجه باشند در موقعیت

یعنی قابلیت اجتماعی و (شوند  هاي معینی، اجتماعی می راستاي گروه
خورند  و به سایرین پیوند می) کنند شدن کسب می هنجاري

  ).یا جایگزین "منحرف"هاي  گروه(
یابی از طریق مفهوم خرده فرهنگ مواد، در برگیرنده بِستر  هویت

هاي مواد، براي آن  شود؛ همچنین خرده فرهنگ ها نیز می فرصت
رسند،  اشخاصی که سرانجام به نقطه بحرانی مرتبط با مواد می

اد و سطح منظور تغییرات هویت معطوف به مو هاي مهمی به  فرصت
گذارد؛  فراتري از خرسندي براي هویت خود را در اختیار می

گونه، رابطه منفی و مستقیم براي ناراحتی هویت خود بعدي  بدین
). 6فرضیه (شود  فرض گرفته می) یعنی در طول سوء مصرف مواد(

کننده مواد در درون این خرده  مهم است توجه شود که تمام استفاده
همچنین تمام کسانی . گیرند اسایی، جایی نمیفرهنگ مواد قابل شن

شوند یا به دنبال  گر مواد نمی که در چنین بافتی هستند سوء مصرف
والدروف و سایرین، (حل مشکالت هویتی در درون این بافت نیستند 
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براي تاکید ). 1995؛ بیک و روزنبهام، 1996؛ گرندفیل و کلود، 1991
ریافتند که سه مفهوم د)  1998(این نکته، اندرسون و مات 

سازي فردي، ناراحتی از هویت خود و از دست دادن کنترل بر  حاشیه
یابی همراه با خرده فرهنگ مواد  درصد از انحراف در هویت 23هویت، 

هاي مواد داراي  آشکار است که خرده فرهنگ. دهد را توضیح می
 .موجودیت متنوعی هستند

پژوهشگرها را درباره هاي سایر  نظریه هویت فرهنگی یافته   
یافتنی  حلی دست همچنین راه. گیرد ها در نظر می خرده فرهنگ

اي که آنها براي مساله پیچیده مدرسه است مبنی بر ترکیب  ساده
کند را  جوانان در مقاومت عرفی در ایجاد هویت جایگزین پیشنهاد می

  ).1973اسشوارث، ترنر و پالسو، (مد نظر دارد 
دهنده مصداق جایگزین بر حسب  لعناصر برجسته تشکی

هاي خرده فرهنگ مواد منوط به چنین چیزهایی است؛ مانند  گروه
هاي مخصوص مواد، محصوالت مربوط به مواد  استفاده مواد، زبان

هاي مربوط به سبک زندگی مواد  ، فعالیت)یعنی موزیک و مجالت(
و ) هاي خرید مواد مخدر ها، الگوهاي استفاده، شیوه مناسک(
و خارج ) کنند آنهایی که مواد استفاده می(ها  یافتن در گروه رساختب

  ).کنند آنهایی که مواد استفاده نمی(ها  از گروه
 1فرصت اقتصادي

نظریه هویت فرهنگی ادعا دارد فرصت اقتصادي، رابطه مستقیم و 
و یک اثر منفی و ) 7فرضیه (سازي اجتماعی  منفی با حاشیه

فرضیه (با یک گروه خرده فرهنگ مواد دارد یابی  غیرمستقیم بر هویت
این . ؛ همچنین ممکن است بر ماهیت هویت خود، اثر بگذارد)10

هاي اقتصادي به رشد  دارد که محدودیت فرصت نظریه بیان می
ببینید (کند  هاي خرده فرهنگ مواد کمک می یابی با گروه هویت

فرصت براي نمونه، ). 1998؛ اندرسون و مات، 1995اندرسون، 
گر باشد؛ در این مورد  تواند از طریق دگرگونی بازار تعدیل اقتصادي می

توان تغییرات صنعتی اواخر قرن بیستم از مبناي تولید به   می
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افزایش بیکاري در طبقات . هاي بخش خدماتی را مثال زد شغل
کارگري و طبقات پایین و کاهش استاندارد زندگی براي خانوارهاي 

هاي  هایی از محدودیت پایین هنوز سایر نمونه کارگران و طبقات
یابی فرد از  فرصت اقتصادي هستند که ممکن است بر هویت

 .هاي خرده فرهنگ مواد اثر داشته باشد گروه
طور روشن تاییدي   ادبیات مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر به

هاي اقتصادي سطح کالن بر رشد  براي اثبات این قضیه است که عامل
هاي مواد، بر میزان سوء مصرف و نیز ماهیت علت و  رهنگخرده ف

؛ هاکینز و سایرین، 1992دانالپ و جانسون (معلول آن اثر دارد 
؛ مینیکوکی و 1960؛ کالراد و اوهیل 1957، 1938؛ مرتن 1992

  ).1969؛  پربل و کیسی، 1980؛ ادوارد و اریف، 1989ورموث، 
، )1991(و حمید ) 1989(بر طبق تحقیقات برجس 

اي از بیکاري و اضطراب شخصی  سطح قابل مالحظه 1نشینان حاشیه
منظور تامین حداقل استاندارد زندگی براي  شان به  وراي توانایی

آنها فاقد یک اقتصاد پایدار و . کنند هاي خود را تجربه می خانواده
برجس و حمید اغلب نتیجه این . فرصت ساختاري قانونی هستند

در اینجا الزم . ندبین در سوء مصرف مواد میوضعیت ساختاري را 
است گفته شود که مردم طبقه باال و متوسط همچنین سوء مصرف 

نظریه هویت فرهنگی با این قضیه مخالفتی . کننده مواد خواهند شد
هاي بیشتر  به بیانی ساده، این امر تاکید دارد که محدودیت. ندارد

فرصت اقتصادي، خطر بزرگتري براي تغییرات هویت معطوف به مواد 
  .ساز است وء مصرف مواد مخدر را سببو س

هاي اقتصادي براي سوء  داشت امکان دارد که فشارها و چشم
همچنین . تر باشد هاي مواد طبقات باال و متوسط نمایان کننده مصرف

دلیل تحقیقات تجربی مهم است و ممکن است در این  این امر به
  .غییر دهدطور اجمالی بیان شد را ت  موقعیت، قضایاي نظري که به

                                                        
1-inner city  
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  1هاي تحصیلی فرصت
هاي  یابی با گروه اي را در هویت فرصت تحصیلی، نقش مشابه

ادعاي نظریه . کند خرده فرهنگ و سوء مصرف مواد مخدر ایفا می
هاي تحصیلی و اثراتش بر همسانی با  هویت فرهنگی درباره فرصت

ت فرهنگ مواد و ماهیت هویت ِخود، برآمده از مطالعا هاي خرده گروه
؛ 1976؛ کالرك و سایرین، 1985بریک، (فرهنگی مکتب بیرمنگام 

و نظریه بازتولید ) 1991، مک روبین، 1979؛ هبدایج، 1977ویلیس، 
؛ بریسی هس و 1977بوردیو و پاسرون،: 1980بوردیو، (فرهنگی است 

  ).1987؛ مک لئود، 1993مک الفین، 
ي ها، ایدئولوژي شایسته که مکتب در حالی درس  را 2ساالر

براي . کنند زمان وضعیت طبقات اجتماعی را بازتولید می دهند، هم می
. شوند هاي شغلی تشویق می نمونه، جوانان طبقات پایین براي برنامه

را  3هاي الزم براي کارمند بخش خدمات و یقه سفیدشدن آنها مهارت
کودکان طبقات باال و متوسط در راستا و انتخاب . گیرند فرا می

  .شوند اي دانشگاه محور تشویق میه برنامه
ها مبتنی بر حسب  طور کلی جوانان با انواع متفاوتی از فرصت به 

طبقه اجتماعی خود روبرو هستند، به همین منوال سفیدپوستان 
تري  هاي محدودي طبقه پایین و پسران و دختران اقلیت قومی فرصت

زش براي کسب کنند، یعنی با برنامه اخذ یک دیپلم و آمو را تجربه می
  .مواجه هستند 4)کارگري(هاي بخش خدمات و یقه آبی شغل

یکم،  و انداز اقتصادي قرن بیست امروزه نمایان است که در چشم
یعنی پرداختن به . تر خواهند شد محتمال طبقه پایین جوانان فرومایه

هاي بخش خدمات تا اینکه کارمندان ماهر یا ماهران صنعتی  شغل
جریان باعث شود که جوانان طبقه پایین در معرض شاید این . بشوند

                                                        
2-Educational Opportunity 
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. خطر بزرگتر تغییر هویتی معطوف به مواد و استفاد از آن قرار گیرند
هاي  اند که پیوندي میان محدودیت همچنین تحقیقات مستند ساخته

هاي تحصیلی و افزایش سوء  مبتنی بر جنسیت و نژاد در فرصت
رزمان، رانساویل و کلور، ؛ وا1982گایتو، (مصرف مواد وجود دارد 

دهد افزایش  به طور مثال تحقیقات نشان می). 1985هاروي، : 1982
هاي  سطوح استفاده مواد و الکل و سوء مصرف آنان در میان اقلیت

نژادي و قومی با افزایش فشار براي سازگاري با هنجارهاي فرهنگی 
اتانو، ؛ ک1986مندز دي لئون و مارکیدز، (سفیدپوستان رابطه دارد 

؛ کاسترو و 1988؛ کیتانو وسایرین 1988؛ گاالن، 1987؛ سو، 1987
برخی از مطالعات، این پدیده را تضاد فرهنگی ). 1991سایرین، 

یو و (شود  اند و عاملی که باعث سوء مصرف مواد می نامیده
؛ وارزمن و سایرین، 1985؛هاروي،1985؛ بیویس و لیبوف، 1987تائو،

1982.(  
هاي خرده  یابی با گروه هویت فرهنگی، هویت بر طبق نظریه
هاي تحصیلی باعث  تواند به دلیل اثرات فرصت فرهنگی مواد می

توانند فرصت ساختاري  می ها  مواد افراد شود؛ زیرا گروه  سوءمصرف
هاي ویژه خود را در اختیار  موکد هنجارهاي فرهنگی، زبان و ارزش

  .بگذارد که مدارس این کارکرد را ندارد
همچنین ساختار مذکر محور و سازوکار اجتماعی شدن جنسی 

هاي تحصیلی در ایاالت متحده، شاید علت درخواست دختران و  نظام
هاي خرده فرهنگ مواد را براي سبک زندگی مشابه تبیین  زنان گروه

؛ 1994؛ الیشیا و فریدمن، 1979و ویلسنک،  1992ویلسنک، (کند 
روبین،  ؛ مک1992؛ پل و بوید،1992؛ اتوري1992هندرسون و بوید، 

پس ). 1981؛ روزنبام، 1987گوري و نیومان، ؛ میتیک، مک1991
فرصت تحصیلی به عنوان یک امر ثانوي سطح کالن براي تاثیر بر 

هاي خرده فرهنگ مواد و سوء مصرف مواد مطرح  یابی با گروه هویت
  .شود مطرح می 10و  8شود؛ به همین دلیل فرضیه  می
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 1مهعا فرهنگ
اي از  ، فرهنگ عامه پسند مجموعه)1974(بر اساس تحقیق گانز 

شوند و  هاي است که به لحاظ تجاري مبادله می موضوعات و فعالیت
شوند و از آن لذت  اینکه توسط جمعیت وسیعی از مردم مصرف می

مواردي مانند ادبیات، فیلم، ویدئو، موسیقی و مد که اشکال . برند می
ها و نوع دیگري را منتشر  دارد که این پیامفرهنگی ذاتی در بر

به (هاي اجتماعی  سازد که گروه مطرح می) 1974(گانز . سازد می
، هنجارهاي )واسطه طبقه اجتماعی، نژادي یا قومیتی یا در همسایگی

کنند که در خدمت مسائل  فرهنگی مخصوصی را انتخاب می
او این . دشان کمک کن شان باشد و به تبیین هویت گروهی محوري

نامد و ادعا دارد که این امر چارچوب  می 2"سلیقه عمومی"پدیده را 
کند و سپس مردم در قالب آن اجتماعی  محیط محلی را تعیین می

پس کودکان در سن پایین، در کنار همسایگانی رشد . شوند می
شان و  هاي شان عمومیت دارد و در نتیجه بر هویت یابند که سلیقه می

گذارد؛ بنابراین موسیقی، ادبیات و سینماي منتخب  اثر میرفتار آنها 
اي است که در معرض آنها  مردم جوان دال بر عمومیت یافتن سلیقه

 .اند قرار گرفته
نظریه هویت فرهنگی مذکور ادعا دارد که هنجارهاي فرهنگ 

یعنی مستقیما از (تواند نگرش مثبت به مواد را پرورش دهد  عامه می
ه مواد یا غیرمستقیم از طریق پیوند مواد با طریق اشعار ویژ

و نقش فعالی در ارتقاء همسانی با هویت ) هاي معین موسیقی
 .هاي خرده فرهنگ مواد را بازي کند گروه

؛ 1985؛ بریک، 1979هبدایج، (پردازان مکتب بیرمنگام  نظریه
هاي خرده فرهنگ  دارند در گروه بیان می) 1976کالرك و سایرین، 

جارهاي فرهنگی یا سالیق عمومی باعث دگرگونی مواد، هن
ها را اخذ  ها این هویت شود که افراد و اعضاي گروه هایی می هویت

  .براي نمونه رابطه بین موسیقی و مواد را در نظر بگیرید. خواهند کرد
                                                        

1-Popular Culture 
2-Taste publics 



  
 �41  

 

 

اخیرا بیان داشته اند که در ارتباط با ) 1994(ساسمان و سایرین 
هاي خرده  اي همسال جوان یا گروهه یابی نوجوانان با گروه هویت

که به لحاظ جغرافیایی در دسترس (فرهنگ جوانان ناپیوسته 
هایی براي موسیقی،  هستندکه اولویت] مرجع[هاي ، این گروه)هستند

بر اساس نظریه ویلیس . کنند سبک، زبان و تجارب اجتماعی ارائه می
به ها و سبک زندگی یک گروه و تجر تجانسی بین ارزش) 1976(

کنند، وجود دارد؛  عینی خود و اشکال موسیقیایی که آنها اقتباس می
بنابراین نظریه هویت . گذارد همچنین بر روابط گروهی با مواد اثر می

هاي فرهنگ عامه موکد مصرف مواد  کند که پیام فرهنگی پیشنهاد می
یابی با خرده فرهنگ  طور کلی رابطه مثبت و مستقیمی بر هویت به 

و یک رابطه منفی و غیرمستقیم با ناراحتی از هویت ) 9فرضیه (مواد 
یعنی اینکه این . خواهد داشت) یعنی در طول سوء مصرف مواد(خود 

 ).6فرضیه (قضیه به افزایش آن کمک خواهد کرد 
قبل از این فرهنگ عامه در تحقیقات تجربی نظریه هویت 

نظري بحث فرهنگی مطرح نبوده است، اگرچه درباره آن به لحاظ 
؛ عالوه برآن، حوزه مطالعاتی سوء مصرف )1995اندرسون (شده است 

هاي موکد  طور کلی شواهد کمی  از رابطه تجربی بین پیام  مواد به
  .مصرف مواد فرهنگ عامه و استفاده سوء مصرف مواد ارائه کرده است

طور سیاسی محبوب شده  به هرحال این نوع استدالل اخیرا به 
اي نسبت به نوع دیگر مسائل  هاي تجربی قابل مالحظه است و داده

وجود آورده است؛ براي نمونه جنایت و خشونت  اجتماعی را به 
؛ لدینگام و 1995؛ بارلو و چیروکاس،1994ببینید باراك، (

  ).1994؛ ریوز و کمپبل، 1993ریچاردسون،
 1مخدر مواد معناي

 يامر "باتقری مواد مصرف که است کرده مشاهده )1993( گودي
 وجود مواد ايجامعه هر در تقریبا کهاست، یعنی این "جهانی -فرهنگی

 وجود پایداري "عینی" شاخص و شوند می مصرف دلیلی هر بهو  دارد

، "مواد"عوض در. شود و دیگري نه چرا فردي موادي می که ندارد
                                                        

1-THE MEANING OF DRUGS 
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گسترده طور ه ب شان معناي ؛هستند فرهنگی و اجتماعی هاي برساخت
 و جغرافیایی فرهنگی، لحاظ از( هاي آن ریشه و است ننمادی اي

 .خاص هستند )تاریخی
این قضیه  با مواد معناي درباره فرهنگی هویت نظریه مسلم اصول

 ادعاي با بیرمنگام فرهنگی مطالعات مکتب دانشمندان. شود می آغاز

 اثرات به دلیل مواد اهمیت). 107: 1976( موافقند ویلیسو  گوي

براي  گرتسهیل نیست، بلکه مواد به عنوان یک شا یممستق فیزیکی
، در خور توجه آراسته جامعه از  برآمده بزرگ نمادین انعوماز  عبور
 گرمصرف سوء براي ردکارک سه ،مواد که کند می ادعا نظریه این. است

این  . هستند هویتی تغییرات فرایند از بخشی عملکردها اینآن دارد؛ 
به  این مدل نظري، علت احتمالی استفاده موادسیرهاي  مفاهیم و خط

صرف م  که نکته قابل اعتناست این. دهد این شیوه را توضیح می
 با مرتبط مشکالتبا مصرف مواد،  تا کنند می کوشش مواد کنندگان

مانند ( تحقیقات هرچندالزم به ذکر است . نمایند حل را هویت
 کننده مصرف براي مواد هک عملکردهایی سایر )و سایرین والدروف

ونسرد خ" براي نمونه براي(اند  را شناسایی کرده ندنک می فردي بازي
عدم توجه به آنها را  فرهنگی هویت نظریه). "در مد بودن"یا   "بودن

 .کند توصیه نمی
 1مادي نمادگرایی

 کالن، و میانه سطح مفاهیم نظري اصول در نظرگرفتن با

 هاي فعالیتانجام  براياي  وسیله عنوان  تواند به میمخدر مواد

کار  به غیرقانونی خرید و فروش مواد ویژه به فراغتی، اوقات و اقتصادي
 .رود

 دنباله ب ،)1989( بورگیز آراي مطابق 2شهريساکنان حاشیه 

 رهودو نیز به دنبال تجربه  زندگی معناي و هویت، کسب درآمد
 یا فروشنده عنوان به خیابانیو درگیرشدن در مسائل  زندگیپرقدرت 

اي و با  تعامل در چنین منطقه. هستند غیرقانونی مواد بازار در خریدار
                                                        

1-Material Symbolism  
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اش هدایت به سمت سوء مصرف  سروکار داشتن مواد، اغلب نتیجه
همچنین به دلیل پرستیژ و وضعیتی که مواد . مواد مخدر خواهد بود

پول و (آورد همراه با وضعیت خوب رفاه اقتصادي  به ارمغان می
یعنی (، سبک و سایر محصوالت فرهنگ عامه )و دارایی مایملک
هاي اوقات فراغت نیز براي عامل بالقوه سوء  و فعالیت) موسیقی

  .مصرف مواد خیلی مهم است
 1عواطف کنترل

نقش کنترل عواطف شاید بهترین عملکرد مواد براي 
شده و همچنین  ها داشته که تا به حال گزارش  کننده سوءمصرف

کنترل عواطف اشاره . یوند به مفهوم سطح خرد را داردترین پ نزدیک
به مصرف مواد براي مدیریت احساسات، معموال احساسات منفی، 
درباره خود و یا سایرین در محیط بالفصل فرد یا در جامعه بزرگتر 

مواد مخدر غالبا احساسات بد را تسکین داده یا راه فرار از آن را . دارد
تواند به دنبال کمال  اندگی و ناتوانی میاحساسِ درم. دهد نشان می

ببینید همچنین (بودن را از طریق مواد و الکل تسریع نماید 
تواند امکان رشد  ، همچنین می)؛ ون دن برگ1992هندرسون و بوید 

حس رهایی فرد از ساختارهاي اجتماعی محدودگر را در اختیار 
  .بگذارد

 2هویت خلق
 امر از يجدید عریفت برجسته ورط به ویژه مواد مخدر عملکرداین 

 نمادگراییي دو هر با مرتبط کلیر طو  به که دهد می نشانرا  خود

 درباره )1993( اندرسون پژوهش. است اتاحساس کنترل و مادي

هاي زن این  براساس پاسخ کهنشان داد  "زودگذر"یهویت تغییرات
 به تسهیل در انکار هویت مواد حاصل از مصرف 3تحقیقات، خوشیِ

در نزد پاسخگویان . موجود و برساخت هویتی جدید کمک کرده است
 تعاریف اینکنند،  و آنهایی که در محیط بالفصل آنان زندگی می

                                                        
3-Affect Control  
1-Identity Creation  
2-Euphoria 
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 اند، پس سرخوشی مواد دیده تر مثبت "انوعرا  خودهویت   از جدید

 بکر قبل از آن،. حاصل از موارد دیگر است شخصی لذت خیلی فراتر از
ه کرد مشاهده را مواد سرخوشی شبیه کردعملیک چنین ) 1963(

 تعیینمرجع  گروه وسیلهه ب هویت این بود؛ به عالوه دریافته بود که 

ساالن، سایر هم /مواد سایرین فرهنگی خرده هايگروه مانند( شود می
گر مواد، آگاهی از سبک زندگی موادي و موسسات  هاي استفاده گروه

  ).اي رسانه
 ی مواد مخدرهویت فرهنگ نظریه خالصه
هاي  حوادث و تجاربی که افراد جوان را از ایده طور خالصه به 

طور قطعی آنها را   هاي که به کند و وضعیت هنجاري منفصل می
کند  کند، احساسی از بیگانگی یا انزواي اجتماعی ایجاد می محدود می

که در درون این بافت و رفتار ناشی از سایرین مهم براي آنها وضعیت 
سازي  حاشیه). سازي فردي حاشیه(آورند  لوبی به ارمغان مینامط

اجتماعی، یعنی مقایسه نسبی محرومیت اقتصادي، شغلی، تحصیلی و 
 .فرهنگی مردم نسبت به افراد پیرامون آنها

سازي، ناراحتی مفرطی را بر کیفیت حسی که  این دو نوع حاشیه
 ).1حتی از نفسنارا(کند  افراد درباره وجود خویش دارند، تحمیل می

این ناراحتی، با حس قوي ناتوانی براي برساخت تعریفی از خود جفت 
خاطر منابع خارجی که کنترل بیش از اندازه اعمال  به (شده 

از دست دادن کنترل در تعریف (انگیزه همسانی  "که قطعا) کنند می
هاي اجتماعی جایگزین را محدود خواهد کرد  با گروه) یک هویت

هایی براي   ها فرصت این گروه). با گروه خرده فرهنگ مواد یابی هویت(
 .دهد رفع مشکالت هویتی ارائه می

فرصت اقتصادي و فرصت تحصیلی و فرهنگ عامه، زمینه ظهور و 
کند و به انتخاب  هاي خرده فرهنگ مواد را مهیا می رشد گروه

ه ها ک حل کند؛ این راه هاي مبتنی بر هویت به آنها کمک می حل راه
شود به آنهایی  که خواهان مشارکت در  ها ارائه می توسط این گروه

یابی  هایی هستند، انگیزه خواهد داد و اثرات آن در هویت چنین گروه
                                                        

1-Ego identity discomfort 
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در . سازي اجتماعی است از گروه خرده فرهنگ مواد متاثر از حاشیه
یابی از یک گروه خرده فرهنگ مواد، ناراحتی از هویت  نتیجه، هویت

دهد یا اینکه براي مدت کوتاهی کمک  اد جوان را کاهش میخود افر
مواد به عنوان یک راه حل، دیده  .کند به رفع مشکالت هویتی آنها می

ها، نمادگرایی  کننده شده است، زیرا مواد مخدر براي سوء مصرف
این فرایندي است که . سازي در پی دارد فیزیکی، اثر کنترلی و هویت

از عدم استفاده مواد به سوء مصرف کننده  از طریق آن افراد جوان
  .شوند مواد کشیده می

 هاي نژادي، جنسیتی و طبقاتی تفاوت
اي از اهمیت تمرکز عناصر  امروزه دانشمندان به طور فزاینده

در ) نژاد، قومیت، جنسیت و طبقه اجتماعی(اي سازمان اجتماعی  پایه
برخی از مشاهدات موارد مطروحه زیر . اند نظریه و تحقیق سخن رانده

ها ممکن است نظریه هویت  اولیه است درباره اینکه چگونه این پدیده
 .فرهنگی را اصالح نمایند

شناسانه برجسته براي  هاي سبب پژوهشگران با مطالعه نظریه
هاي فرعی جمعیت  شان در میان گروه هاي ارزیابی توان تبیین مدل

هاي معین  بین گروه هاي یعنی آزمایش کردن تفاوت(اند  تالش کرده
، اما درباره چگونگی ماهیت )رونییاعتبار باز به عنوان یک پرسش 

هایی است که ممکن است  مفاهیم یا متغیرها که دربردارنده مدل
). پرسش از اعتبار درونی(اند  توسط آنها فرق بگذارد کمتر توجه کرده

 .نظریه هویت فرهنگی سعی دارد به هر دو موضوع توجه نماید
از  "واقعی"هاي  پژوهش رایج که درباره مولفه 14اي نمونه، بر

اند را در نظر بگیرید؛ البته شاید  سازي فردي را مشخص کرده حاشیه
ها، مردان و زنان و طبقه پایین و متوسط  سیاهان، سفیدان، اسپانیایی

مثال اندرسون . کنند طور متفاوتی تجربه می  این مسائل را به
سازي فردي براي مونثان  فته که حاشیهاخیرا دریا) ب1998(

اي از انگاشت پیشابزرگسالی از  طور گسترده پوست به  سیاه
استفاده فیزیکی و جنسی  هاي شبه بزرگسالی، قربانی سوء مسوولیت

شدن براي خواهر یا برادر  شدن،  بچه به دنیا آوردن یا جانشین والدین
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ثان سفیدپوست با سازي فردي مون حاشیه. کند تر جلوگیري می جوان
، انتقال جغرافیایی مکرر توسط خانواده )طالق یا مرگ(فقدان والدین 

. تر بوده است هاي مختلف بزرگساالن، مرتبط و فرض مسوولیت
بیشترین پیوند را با استفاده مواد  "پوست مکررا مذکران سیاه

هاي متنوع شبیه بزرگساالن که  به دلیل انگاشت مسوولیت. اند داشته
نتیجه . تر و بارز بچگی باز داشته است هاي مطلوب را از تجربه آنها

هاي سنگین  سازي فردي براي مذکران سفیدپوست، مسوولیت حاشیه
) ب1998(اندرسون . بزرگسالی یا انتظارات زیاد والدین بوده است

سازي  پوستان براي تجربه حاشیه همچنین مشاهده کرد که سیاه
یعنی (تا نقطه مقابل آنان تر بودند فردي در مدرسه مهیا

طور ضمنی احتمال افزایش  ، این امر ممکن است به )سفیدپوستان
پوستان و خطر بزرگتر براي سوء  ناراحتی از هویت خود در میان سیاه
همچنین ) ب1998(اندرسون . مصرف مواد را در پی داشته باشد

  .تهاي جنسیتی در  مفهوم ناراحتی از هویت خود را یافته اس تفاوت
شود که نقش تعریف شده  ناراحتی از هویت خود ناشی از این می

براي جنسیت اجرا نشود، یعنی به اندازه کافی کنش مردانه یا زنانه 
نباشد یا رفتارهاي که بایستی یک دختر یا یک پسر انجام دهد انجام 

شدن اکتساب  چون یک جنبه بنیادي فرایند اجتماعی. نگیرد
هاي  یعنی هویت - ی جنس است هاي اجتماعی مقتض هویت

لذا این باعث به وجود آمدن مشکالت و ایجاد مقاومت بر  - جنسیتی
علیه این فرایند گردیده که به نوبه خود باعث تولید ناراحتی از هویت 
خود شده و نتیجه بعدي آن استفاده مواد خواهد بود؛ همچنین این 

  .است قومیت و طبقه اجتماعی نیز صادق/ امر در مورد نژاد
در ) ج1998(با مالحظه مفاهیم سطح کالن این نظریه، اندرسون 

هاي خرده فرهنگ بین سفیدپوستان و  یافته که ترکیب گروه
هاي دبیرستانی  پوستان، همسایگی و گروه سیاه. پوستان فرق دارد سیاه

ها شهرت و وضعیت بهتر شده اعضا را  این گروه. را برجسته ساختند
ي افراد بسیاري و مردمانی که در چنین برا. کردند مخفی می

هاي قرار دارند، امکان برخورداري از امنیت در چنین محیط  گروه
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جوانا،  ماري. کنند را تجربه می) یعنی خشونت و پرخاشگرانه(سختی 
کوکائین، کراك و الکل عموما توسط آنها در طول اولیه استفاده مواد، 

. شود ین و کراك غالب میشود و بعدها استفاده کوکائ استعمال می
استفاده و فروش چنین موادي اغلب، تصور بهبودي وضعیت رفاهی را 

هد، به عالوه امکان پیوستن به همساالن و کسب  پوستان می به سیاه
 .گذارد هویتی جدید را در اختیار آنها می

هاي خرده فرهنگ مواد که  دریافت که گروه) ج1998(اندرسون 
ها  در باشگاه  این گروه. را داده بودند فرق داردسفیدپوستان شرح آنان 

برخی از . گیرند و بارهاي شبانه و حول و حوش همسایگی جاي می
اند  ها معطوف شده فعالیت "سایر"هاي خرده فرهنگ مواد، با  این گروه

و خیلی عالقه ) هاي همقطار یا صنعت تفریحات براي مثال گروه(
  .وجود دارد ها شدید به مصرف مواد در این گرو

 -اند  سفیدپوستان استفاده بسیاري از مواد متفاوت را گزارش داده
و ) PCP(پی.اس.جوانا، هرویین، پی ، ماري)پودر(یعنی الکل، کوکائین

هاي محتمل  این نکته براي نشان دادن ریشه). LSD(دي.سی.ال
  .هاي نژاد مهم است ساختاري تفاوت

هاي مبارزه  استراتژي هاي رسمی کنترل اجتماعی، مانند سیاست
با مواد مربوط به حکومت دولت فدرال، ممکن است به ایجاد و فعالیت 

ها شکل بدهد؛ به  یابی با آن گروه هاي خرده فرهنگ و هویت گروه
عالوه اقتصاد تمایل دارد که اختالفات نژادي در درآمد را بدتر و 

مک نماید هایی ک تواند به تعریف چنین گروه جاودانه جلوه دهد و می
 ).1995؛ و الندرا1995اندرسون(

همچنین مشاهده کرد که استفاده مواد و ) ج1998(اندرسون 
پوستان و سفید    گر مواد در نزد سیاه هاي استفاده یابی با گروه هویت

اقتصادي پیوند  -پوستان با برخی از انواع جستجوي وضعیت اجتماعی
ور وسیعی براي ط اي به چنین وضعیت جستجوگرانه. داشته است

آنها تجربه افزونی اعتبار و ارزش اجتماعی . سفیدپوستان نمادین بود
قیمت یا حشر و نشر با دوستان معتبر  به وسیله مصرف مواد گران

. پوستان وضعیت متفاوت بود اما براي سیاه. معروف را گزارش دادند
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آنها گزارش دادند که علت مشارکت در جهان مواد در ابتدا وعده 
فقر در خانه و در همسایگی و . شدن فشار مادي و ارتقاء رفاه بود مک

هاي مشروع به ایجاد بافتی جهت رشد تجارت کراك  فقدان فرصت
هاي ناشی از اختالفات نژادي و  بنابراین تفاوت. غیرقانونی کمک کرد

جنسیتی محتمال جایگزین مفاهیم هشتگانه نظریه شده و شامل 
هاي نژادي و  ه در میان افراد زیرگروهتمامی توان تبیینی نظری

هاي  پردازي آینده و تحقیقات تجربی از ایده نظریه. شود جنسیتی می
گذشته از این، . بحث شده در اینجا بایستی این تنوع را کنکاش کند

اگرچه تاکنون هیچ شواهد تجربی وجود نداشته، شاید مطالعات 
ی، مفروضات این نظریه هاي ناشی از طبقه اجتماع بیشتر درباره تفاوت

کند و در آن صورت بهتر است توجه مشابهی بدان نشان  را عوض 
  .داده شود
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 گیري نتیجه
 تعامل طوره چ که است موضوع این درباره فرهنگی هویت نظریه

 نهادها و اجتماعی یا فرهنگی شده برساخت نمادهاي و معانی بین

 هشت. گذارند می اثر مخدر مواد مصرف سوء تولید براي فرد بر متقابال

 چه اینکه شرح به کردن کمک براي هستند محورهایی ،آن مفهوم

 .خواهند کرد استفادهمواد مخدر  احتماال اشخاصی
 احتماالاي مواد ه کننده استفادهمذکور ادعا دارد  نظریه ،رو از این

 هاي سازيحاشیهموارد  از ايتوجه قابل میزان کسانی هستند که 

 ،کسانی که به دلیل این تجارب وکنند  را تجربه می یاجتماع و فردي
افرادي حتماال گذرانند ا بیشتري را از سر می خود نفس از  ناراحتی
ی هویت براي تعیین کمی کنترل کنند می احساس که هستند
 مناطقی در بیشتر همچنین آنها اغلب. بخش براي خود دارند رضایت

 و ياقتصاد به لحاظ ايعمده هايمحدودیت که کنند می زندگی
گروه رشد براي که هایی محیطنیز  و وجود دارد آموزشی هايفرصت

  . است مساعد ،مواد فرهنگیخرده هاي
یادآوري این نکته مهم است که توضیحات این نظریه و فرایند 
هدفش حل مسائل اجتماعی اعوا کننده هویت است که اغلب بین 

. تر زندگی فرد وجود داردفرهنگی بزرگ -افراد و ساختار اجتماعی
نظریه، فردي نیست؛  اینهاي سوء مصرف مواد مخدر در نزد   آسیب

در عوض مساله سوء مصرف مواد مخدر به عنوان نتیجه ناخواسته 
حل اجراشده براي مسائل گسترده اجتماعیِ زندگی کردن و هویت  راه

 .فردي است
هنگ مواد، هاي خرده فر یابی با گروه در حال حاضر مواد و هویت

کالرك و سایرین، ("نمادین"یا ) 1993اندرسون("موقتی"هاي  حل راه
هستند که سرانجام در رفع واقعی مشکالت اختالل ایجاد ) 1976

بنابراین چنین . آورند وجود می کند و غالبا مشکالت نوع دیگري به  می
که سوء  زمانی. کنند مشکالتی وجود خواهند داشت یا پایداري می

ها براي  کوشش. دهند ها استفاده مواد را پایان می نندهمصرف ک
نظریه . جبران چنین معضالتی بایستی این نکات را تصدیق کند
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هاي  دهد که افراد در زمان هویت فرهنگی فرایندي را شرح می
. توانند رهایی یابند یا راه خود را ادامه دهند متفاوت در زندگی می

شدن  ن است سرانجام به تمایز قائلبنابراین با لحاظ این نظریه ممک
هاي مواد مخدر کمک  کننده هاي و سوء مصرف کننده بین استفاده

) 1991(ها که والدروف و سایرین  کننده مثال برخی از استفاده. کند
اند ممکن است مناسب چارچوب فرایند تغییر هویت  شرح داده

ارد قبل از معطوف به مواد باشند که در اینجا وصف شده، اما امکان د
گرها، مصرف کننده قهاري بشوند، بر اساس  اینکه سوءمصرف

  .هاي بحث شده در باال، در چارچوب نظریه مذکور قرار نگیرند شاخص
هاي  کننده برخی استفاده: هاي آنها شامل این موارد است یافته

هاي  اند، برخی الگو شدید مواد در کنترل و تعدیل آن موفق شده
اند، برخی معضالت بهداشتی جدي را  توسعه دادهمصرف خود را  سوء

شوند یا  اند و سایرینی که به لحاظ اجتماعی بدکاره می تجربه کرده
. اند استفاده از مواد را با بکارگیري عرف راهبردهاي ساده متوقف کرده

بیشترین پاسخگویانِ آنها تدریجا در طول زمان استفاده مواد را 
دهند این است که به  ه آنها توضیح میاند، واقعیتی ک افزایش داده

افتد؛  دلیل شدت فراوانی مواد مخدر پیرامون فرد این امر اتفاق می
شبیه مفهوم پیشین اندرسون، یعنی اقلیم اجتماعی براي استفاده 

محبوبیت و در دسترس بودن مواد در ظرف زمان و (مواد مهیاست 
ق بایستی بنابراین با توجه به مسائل فو). مکان جغرافیایی

  .ها نگریسته شود اندیشمندانه به این یافته
 
هرگونه روش شناسی که قصد تحقیق تجربی : تحقیقات تجربی 

از مفاهیم و فرضیات مورد بحث را دارد در اینجا باید چگونگی تحت 
تاثیر قرار دادن افراد را در نظر بگیرد و همچنین در نظر بگیرد چطور 

این امر چالشی را . کنند ان تغییر میآنها تحت یک دوره مهمی از زم
هایی براي دستیابی به این هدف  کشد، اما بسیار شیوه بردوش می
 .وجود دارد
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هاي مبتنی  براي نمونه، پژوهشگرانی که متمایل به انجام پیمایش
بر جمعیت بسیار زیاد به دنبال بررسی قدرت تبیینی سراسري 

ها در  د به گردآوري دادهاي هستند، احتماال مجبور خواهند بو نظریه
ساله یا بیشتر  10حداقل چهار نقطه تحت گسترة زمانی حدودا 

زمانی که چنین ). یعنی از دوران اواخر کودکی تا اوایل بزرگسالی(
اي بکار گرفته شود همراه با یک نمونه اتفاقی ملی،  نگرانه طرحی آینده

م  و متناسب با شاید بهتر بتواند بهترین شواهد براي نظمِ علّی مفاهی
محدودیت چنین . ها مواد را ارائه بدهد کننده نظریه سوء مصرف

به ) نمونه مرگ و میر(رویکردي، بهتر است شامل توجه 
  .ها، و پشتیبانی مالی درخور نیز باشد هاي مدیریت داده پیچیدگی

شود که غیر  موردي طراحی  -یک پژوهشی پیمایشی کنترل
ها را  مقایسه کند  کننده نده و سوء مصرفکن کنندها، استفاده استفاده

تا شاید برخی از این موانع را برطرف سازد و اهداف مشابه به دست 
هر دو راهبرد بایستی موضوعات مرتبط به خود را گزارش کند و . آورد

از طرف دیگر رویکردهاي کیفی بایستی . هاي قبلی وفق دهد با داده
این مطالعات . یه کمک کنددر جهت افزودن اعتبار درونی، به نظر

ممکن است عوامل جدید و ) نگارانه هاي عمیق و قوم مانند مصاحبه(
ارتباطات مهم این فرایند تغییرات هویتی را پوشش ندهد و نیز چند 
و چون مفاهیم و روابط ارائه شده که شاید به واسطه ابعاد متنوع 

  .سازمان اجتماعی متفاوت باشد را نشان ندهد





  
  
  
  
  
  

  ها نوشت پی
 

 ،بندي مبناهاي اجتماعی تالش نظریه هویت فرهنگی، مفصل. 1
اي درباره قراین  بحث ادبیات قابل مالحظه. سوء مصرف مواد است

 1988ببینید تارتر (ژنتیکی یا مبناي فیزیولوژي از سوء مصرف مواد 
وجود دارد؛ بنابراین در اینجا وراي هدف این نظریه و ) براي یک مرور

 .مد نظر نخواهد بودمورد بحث 
یافته  هاي برساخت  کند که تمامی پدیده این ادعا تصدیق می. 2

اجتماعی، مانند آنچه در این جا مورد بحث است، با سایر سطوح 
 .تحلیل، گره خورده است یا در آن ریشه دارد

توجه شود که نظریه هویت فرهنگی حاکی از آن نیست  "لطفا. 3
تواند این فرایند را  ملی است که میتنها عا فرديسازي  که حاشیه

الزم به اشاره است، این امر یک شرط کافی براي شروع . تنظیم نماید
تحقیقات تجربی . تغییرات هویتی معطوف به مواد خواهد بود

کند  تا این تاریخ به طور ضمنی اشاره می) 1998اندرسون و موت (
 .که احتمال کلی براي سایرین وجود دارد
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