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  زنان بلوچ بينهاي معنايي مصرف قليان  داللت
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  چكيده
شـناختي بـه دنبـال     پزشـكي و آسـيب    كه بيشتر با الهام از نوعي گفتمان ،هاي گذشته برخالف بسياري از پژوهش

انـد، هـدف پـژوهش حاضـر فهـم       كننـدگان بـوده   بررسي پيامدهاي مصرف قليان و مواد دخاني بر سالمت مصرف
بـا توجـه بـه     .اسـت هاي معنايي چنين امري بين زنان بلوچ ساكن در روستاي دامـن شهرسـتان ايرانشـهر     داللت
شناختي از نوعي رويكرد كيفي متناسب با كار  ، در بعد روششدترين هدفي كه اشاره  محوري پژوهش و مهم مسئله
دهند كه تمايل به مصرف قليـان در   ن ميها نشا درنهايت، يافته. ايم بهره برده ،»نگاري مردم«شناختي، يعني  انسان

عكس، اين  به. آيد شمار نمي و عملي ضد اجتماعي و ناهنجار به يستفردي و آني ن يصرفاً تمايل شده جامعة مطالعه
ايـن  . هاي معنـايي خاصـي را نيـز بـه دنبـال دارد      اي ديد كه داللت ويژه عمل را بايد در امتداد بسترهاي فرهنگيِ
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  مقدمه و بيان مسئله
دقيق بـراي ورود آن   يتوان تاريخ و نمي دارداي طوالني  مصرف توتون و تنباكو در ايران پيشينه

در ادبيات فارسـي   ،يكي از ابزارهاي اين امرمنزلة  به ،همه، وصف قليان بااين .به كشور تعيين كرد
نظري به پيـدايش  «عنوان با محمدحسن سمسار در نوشتاري . ها پيش قابل رديابي است تا قرن

هـا بـه    اندازي پرتغـالي  ، با طرح اين نكته كه توتون و تنباكو در پي دست»پق در ايرانقليان و چ
كـه در سـال   كنـد   ده است، به اشعاري اشاره مـي شقمري وارد ايران  913خليج فارس در سال 

ترين ذكـري اسـت كـه از قليـان در ادبيـات       نويسد كه اين قديمي قمري سروده شده و مي 942
هـا بـه    سال پـس از ورود پرتغـالي   29توان گفت كه در همين سال، يعني  فارسي شده و لذا مي

از سـوي ديگـر، همچنـين     ].15، ص7[ سواحل جنوب، قليان كشيدن در ايران رواج يافته اسـت 
توان ديد كه در هريك بارها عنوان شده كه مصـرف قليـان و درواقـع     ي ديگري را ميها پژوهش

؛ 39؛ 36؛ 32؛ 16[ هند و آسياي جنوبي نيـز رايـج بـوده اسـت     ةقار ها پيش در شبه تنباكو قرن
خاورميانـه و يـا كشـورهاي آسـياي جنـوب        مصرف دخاني صرفاً به منطقه  البته اين شيوه]. 47

ها اظهار شده كه حتـي بسـياري از جوانـان يـا      شرقي نبوده و براي نمونه، در بسياري از گزارش
عنـوان جـايگزيني بـراي سـيگار و ديگـر انـواع        مريكايي نيز از مصرف قليان بـه اسال  افراد بزرگ

هـدف   ةد كه جامعـ شبايد متذكر  ،همچنين]. 45 ؛41 ؛30 ؛19 ؛15[ كنند دخانيات استفاده مي
هاي مصرف دخانيات عمدتاً جوانان يا زنـاني هسـتند كـه بـه نحـوي از       بسياري از اين نوع شيوه

تـرين روش   مصـرف بـه در دسـترس     ةها ممانعت به عمل آمده و لذا اين شـيو  مصرف سيگار آن
  ].46 ؛25[ ده استشها تبديل  استعمال مواد براي آن

جالـب توجـه اسـت، موقعيـت جغرافيـايي ايـران و       يادشده انة مطالب حال، آنچه در ميدرهر
قاره و احتماالً برقراري  قرارگرفتن آن در مجاورت كشورهاي عربي حاشية خليج فارس و نيز شبه

هاي مختلف اقتصادي، تجاري، سياسـي و فرهنگـي بـين     ها و مبادالتي است كه در عرصه ارتباط
فرهنگـي   ـ ينوع رفتـار اجتمـاع   نيا ةانتقال و اشاعيب موجب اين مناطق برقرار بوده و بدين ترت

هـايي كـه    ويژه با نظـر بـه گـزارش    به ،اين موضوع. رافيايي و فرهنگي شده استغدر اين پهنة ج
هاي جنوبي ايران ارائه شده، بيشتر قابل بـاور   راجع به شيوع بيشتر مصرف قليان در ميان استان

هاي مربوط به معيارهاي سالمت در ايران آمـده اسـت مصـرف     كه در يكي از گزارش چنان ؛ است
و بعـد از   را دارد هاي كشور بيشترين ميزان دخانيات در زنان استان بوشهر نسبت به ساير استان

درصد بيشـترين ميـزان    5/12درصد و هرمزگان با  8/17 هاي سيستان و بلوچستان با آن، استان
  ].6[ دهند يمصرف دخانيات زنان را به خود اختصاص م

همچنـين   ،شـناختي آن  گستردگي مصرف قليان در نواحي جنوبي ايران، فارغ از ابعاد آسيب
يابـد نيـز حـائز     ايـن نـواحي مـي    ةتواند از منظر پيوندي كه با بافت اجتماعي و فرهنگي ويـژ  مي

فتمان رغم تالش گ به ـ زا توجه اين رفتار آسيبدرخور  درواقع، اگرچه چرايي شيوع. باشد اهميت 
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همواره محل پرسش بوده، به گمان ما پاسخ به ايـن پرسـش    ـ پزشكي و سالمت براي كاهش آن
هاي ادراكي ايـن   تر است و از آن جمله اينكه زمينه اي از مسائل بنيادي مستلزم تأمل بر مجموعه

ديگر، چنين مصرفي حائز چه معاني يـا    عبارت  لحاظ اجتماعي و فرهنگي چيست؟ به  موضوع به
؟ اين امر چه نسبتي با موقعيت زيسـتي  استكننده  بخش براي افراد مصرف اهاي معن كدام داللت

كننـد؟   جو ميو و اساساً ايشان از خالل اين امر چه چيزهايي را جست ردها دا و جهان زندگي آن
طـور مشـخص مصـرف     هاي مشابه ديگر، مصرف دخانيات و بـه  و بسياري پرسش ،ها اين پرسش
اجتمـاعي و   يمثابـة عملـ   بـه  ،بخشد و بـر ضـرورت فهـم آن    مياجتماعي ارتقا  يامر قليان را به

هـا، بـا توجـه بـه ماهيـت       لؤاجوي پاسخي بـراي ايـن سـ   و ما در جست. كند تأكيد مي ،فرهنگي
نگارانة پژوهش حاضر، تمركز اصلي خود را بر ميداني كوچك در دل جامعة بـزرگ جنـوب    مردم

طور  به ـ هاي معنايي مصرف قليان محوري خود را بر فهم داللت انگذاشته و به اين ترتيب، پرسم
اي و نيـز نـوعي    ، ميـوه 1هاي سنتي به همراه تنباكوهاي سـنتي  مشخص با استفاده از ابزار قليان

دار يـك روسـتا در شهرسـتان ايرانشـهر متمركـز       بين زنان خانه ـ 2اكوداي تركيبي به نام گو ماده
  .د؛ روستاي دامنكرخواهيم 

  يمالحظات نظر
همچون ساير موضوعات مطرح در جامعـه، قابليـت بررسـي از     ،لحاظ نظري نيز، مصرف قليان  به

شناسـانه، انحرافـات اجتمـاعي،     رويكردهاي متفاوت شناختي همچون رويكردهاي پزشـكي، روان 
كي گرفته در اين زمينه منظرهاي پزشـ  اينكه در بيشتر تحقيقات صورت كما د؛را دار... تاريخي و

اي براي استفاده از مواد مخدر و افيـوني   شيوه منزلة شناسانه غالب بوده و به اين مسئله به و روان
كنـد خطـرات    كننده و هم اجتماعي كـه در آن زنـدگي مـي    اشاره شده كه هم براي فرد مصرف

 زمينـه، در همـين  ]. 43 ؛26 ؛17 ؛13 ؛5 ؛3[ بار در پـي خواهـد داشـت    ناپذير و گاه مرگ جبران
ر اثر مصرف قليان و مـواد  بافتاده  هاي اتفاق همواره آمارهاي متعددي در رابطه با بيماري يا مرگ

كـه در يكـي از    طـور مرتـب انتشـار مـي يابـد؛ چنـان       حـال توسـعه بـه    دخاني در كشورهاي در
 ،افتـاده در دنيـا   آمده است كه از هر ده مرگ اتفاق) 2017(هاي سازمان بهداشت جهاني  گزارش
  ].48[است رد آن بر اثر استفاده از مصرف دخانيات يك مو

ايـن  و البته بـدون آنكـه قصـد نفـي نتـايج      ذكرشده پژوهش حاضر اما برخالف رويكردهاي 
مصـرف   ةقصد ما پرداختن به مسئل ،درواقع. ها را داشته باشد، بر نگاه ديگري تكيه دارد پژوهش

 ايـ  يقضـاوت درسـت   يو در پـ  يسـت نشـده   اديـ  يشـناخت  ياز منظرهـا  كي چيه يمبنا بر انيقل
ده بـا اتكـا بـر اصـول و مـوازين علمـي       شـ در اينجا تالش  .ميستين يرفتار اجتماع نيا ينادرست

                                                        
  )tammbāk( در اصطالح محلي تمباك.  1

2. gođācō 
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هـايي كـه انديشـمندان ايـن حـوزه ارائـه        گيري از نظرگـاه  شناسي و نيز با بهره موجود در انسان
بنـابراين،  . قـرار گيـرد  » تفهمي تفسيري«فرهنگي مصرف قليان مورد  ـ ، پديدة اجتماعياند داده

و براسـاس ميـزان   » سـازي  سـنت حسـاس  «هـا نيـز در ايـن پـژوهش برمبنـاي       مفاهيم و نظريه
د شـرح مفـاهيم   يـ آ ه و لـذا آنچـه در ادامـه مـي    شـد شان در جريان كار استفاده   بخشي روشنايي

. دهنـد  يهايي دربارة آنچه بايد به دنبالشان بود به دست م ها و راهنمايي حساسي است كه سرنخ
هاي متفاوت و به  روي انديشه به گر پژوهشدر اينجا به معناي بازبودن ذهن » حساسيت«مفهوم 

  ].2[ هاست هاي نظري و داده بصيرت كردن مرتبط ايمعن
، كـرد طـرح  م تـوان  مـي  ـ يعني مصرف قليان بين زنان ـ زمينهويژه در اين  از مفاهيمي كه به

بورديـو نيـز بـه نـوعي بـا طـرح       . بورديو ارائه شده استمفهومي است كه در دستگاه نظري پير 
 زمينـه و در همين  هشده معتقدند مخالف بود تعيين  ي كه به وجود معاني ذاتي و ازپيشياه هنظري

اسـتفاده  » واره عادت«عنوان   باهاي اجتماعي، از اصطالحي  براي دستيابي به فهمي بهتر از پديده
. بخشي ساختارها در ارتبـاط اسـت   ماً با عامليت افراد و تعينكند تا نشان دهد اين مفهوم توأ مي

شــرايط و  ةوسـيل   او معتقـد بـود كـه رفتـار افـراد در اجتمـاع از پـيش و صـرفاً بـه          ،درحقيقـت 
. تـر اسـت   شده شكل نگرفته و بلكه بخشي از يك فراينـد پيچيـده   هاي اجتماعيِ تعيين مكانيسم

د كه از طريـق  دارنه افراد انساني نيز ميزاني از آزادي ند ككبورديو قصد دارد اين مسئله را طرح 
. ها منتقـل شـده اسـت    هاي خود را درون پارامترهايي شكل دهند كه به آن توانند انتخاب آن مي

هـايي را كـه سـاختار     دهد تا محـدوديت  ها اين امكان را مي وارة عامالن به آن عادت ،ترتيب اين به
  ].42 ؛22 ؛21[كنند صالح و تلطيف كند ا ها اعمال مي اجتماعي بر آن

دادن عدم تعين مطلـق در رفتارهـا و    غلب تالشي است براي نشاناكه ، مواردي از اين دست
هـاي مرسـوم در    هـا و واكـنش   هاي اجتماعي و وجود مقداري از سياليت در جريان كـنش  پديده
 هـاي  هزمينـه نظريـ   د و در ايـن  وش ميشده از جانب بورديو ختم ن به مباحث مطرح فقط ـ اجتماع

عنـوان  بـا  توان به تبيين جيمز فرناندز و مفهـومي از او   از آن جمله مي. توان ديد متعددي را مي
از . تكـه و گسسـته اسـت    تكه اي اشاره داشت؛ تأكيدي بر اينكه تجربة فرهنگي تجربه 1»حركت«

بـدون سـاده انگاشـتن ايـن      ،2هـاي معنـا   نگاري بايد به ثبت و ضبط تغييرپـذيري  منظر او، مردم
فرد يا افراد  ةاز تدبير و انديش ،بپردازد؛ لذا در اينجا اگر انسجامي هم اتفاق بيفتد ،ها تغييرپذيري

 ،بنـابراين، از ديـدگاه فرنانـدز   . استريشه گرفته اجتماعي مختلف ـ  راجع به موضوعات فرهنگي
هـايي كـه    نـد؛ حركـت  ا ركت و انتقـال هاي گوناگون در حال ح طور پيوسته و در موقعيت افراد به

ها اين قابليت را داشته باشند كه همواره از يـك وضـعيت سرشـار از ابهـام و      شود آن موجب مي
كـه   وضـعيتي . يافتـه اسـت   سوي وضعيتي انتقال پيدا كنند كه مشخص و عينيت نشده به تعريف

                                                        
1. movement 
2. mutabilities of meaning 
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. يـت اسـت  ؤدهد قابـل ر  هاي اجتماعي كه بين افراد رخ مي ها و واكنش گفته شد در غالب كنش
ايـن   .ندكنمفاهيم و معاني خاصي ايجاد  كوشند براي رهايي از ابهام ها همواره مي آن ،درحقيقت

نـد كـه   كنهـايي خلـق    ها كنار يكـديگر كـنش   و سرانجام با قراردادن آن كنندمعاني را استفاده 
  ].28 ؛27[ دشو موجب تعين هرچه بيشتر موقعيتشان مي

اجتمـاعي تمركـز   هـاي   انيـ در جرنحوي بوده كـه عمـدتاً    البته به شدشاره جا ا آنچه تا بدين
 ،هـاي اجتمـاعي گذاشـته اسـت؛ امـا همچنـين       گـران پديـده   تبييني خـود را بيشـتر بـر كـنش    

را نيز ناديـده   ،ها، يعني ساختارها نيازمند مفاهيمي هستيم تا طيف ديگر اين جريان ،حال عين در
شايد بتوان گفت . توجه است ديدگاه ميشل فوكو ديدگاهي بس جالب ويژه به ،باره  در اين. نگذارد

هـاي پساسـاختارگرايانة    خوبي توانسـته در تبيـين   به زمينهمهمي كه وي در اين  يكي از مفاهيم
به زعـم فوكـو، قـدرت هرچنـد ممكـن اسـت در       . است» قدرت«مفهوم  كندآن استفاده از خود 
ايـن   اسـت آنچـه مهـم و مسـلم     ،متعدد خود را بنمايانـد ها و بسترهاي مختلف و با صور  ميدان

بـه تبـع   . دهـد  و خود را نشان مـي  بديا ميمسئله است كه چنين امري صرفاً در عمل موجوديت 
دهـد، اعمـال قـدرت     مـي   ساختارها و عامالن رخ ةدوسوي ةآنچه در عمل و در رابط ،اين موضوع

هاي مختلف بـا   ه مسبوق به ادوار و مكانبرخي افراد بر برخي ديگر است و اين موضوعي است ك
نحـوي غيرمسـتقيم بـر     همه و اگرچه قدرت عمدتاً بـه  بااين. هاي بسيار متفاوت بوده است صورت
وجود اعمال فشار بـر عـامالن، آنجـا كـه      گذار بوده است، باتأثيرهاي اجتماعي  گران پديده كنش

ناچـار   دهـد، بـه   تشخيص مـي  قدرت موجوديت خويش را در معرض تهديداتي مهلك ةيك رابط
ورزي عـامالن اسـت تـا از     كنندة ميزاني از كنش كند كه تامين جهت ابقاي خود بستري مهيا مي

  ].29[ اين طريق به حدي از عامليت دست يابند
زمـان   هم ،تر از مضمون مورد پرسش در اين مطالعه بر اين، براي كسب دريافتي عميق  افزون

از . گـردد  جست كه حول موضوعاتي با محوريت اوقات فراغـت مـي   توان از رويكردهايي سود مي
شايسته به اين مسئله پرداختـه   ينيازهاست كه به نحو ةهاي نظري، نظري ترين اين رهيافت مهم
؛ اي ارائه شده اسـت  هاي نظري روشنگرانه از سوي انديشمندان متعدد تبيين زمينه،در اين . است

خسـتين  نوي از . پرداختـه اسـت  » نيازهـا  ةنظريـ «برانيسالو مالينوفسكي كه بـه طـرح    همچون
  .ويژه نشان داده است يشناسي به مفهوم فرهنگ توجه كاركردگراياني است كه در انسان

خـاص بـه    ينحوي است كه در وهلة نخست توجه  مالينوفسكي به از سويرويكرد اخذشده 
خواهـد از ايـن طريـق بـين فـرد و       حال مـي  دهد و درعين فرد در مقابل كليت اجتماع نشان مي

دهد  نيازهاي مالينوفسكي نشان مي ةبا محوريت قرار دادن فرد، نظري. دكنجامعه ارتباطي برقرار 
... شـناختي و  مين نيازهاي مختلف بيولوژيكي، اجتماعي، روانأكه فرهنگ ابزاري است در جهت ت

نهادهاي فرهنگـي صـرفاً     ي نهفته است اين است كه پاسخمالينوفسك ةاي كه در نظري نكته. افراد
بلكه افـراد بـا    ،شود منحصر و محدود نمي ،همچون نيازهاي بيولوژيكي ،به نيازهاي سطوح پايين
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كـه بعـدها ايجـاد     ،افتند تـا بـه نيازهـاي ثانويـه     شدن نيازهاي سطوح اوليه به صرافت مي مينأت
رفتـاري بسـيار    ةفرهنگ به يـك شـبك  « ،ترتيب اين به. پاسخي مطلوب و مناسب بدهند ،دشو مي

ولـي نـه    ،توانـد درنهايـت   دهد كـه مـي   شود كه به نيازهاي پيچيده پاسخ مي پيچيده تبديل مي
روي بـا    اين موضوعي است كه در مبحث پـيش ]. 12[ »به صورت سريع به فرد برگردد ،هميشه

وجـوي فهـم آن    بيشتر آن هستيم؛ يعني در جسـت  كردن كاربست اندكي كنكاش درصدد شفاف
باشيم كه چه و چگونه احساس نياز به برخي موضوعات بين زنان بلوچ موجد پرداختن به برخي 

  .دشو مي ،همچون مصرف قليان ،ها فعاليت
هـاي اجتمـاعي كنـار     جانبه به پديـده  همواره تالش شده رويكردهاي يك ،در علوم اجتماعي

 همـين   بـه . نظر گرفتـه شـوند   در  اجزا و عناصر آن همةدر كليت خويش با و امور شود گذاشته 
آنچه براي ما موضوعيت تبييني پيدا كرده اسـت   بودهن اي در اين پژوهش نيز تمركز ما بردليل،  

شـناس   انسان ،به تعبير مارسل موس. شود، در كليت خود بررسي )زنان بلوچ بينمصرف قليان (
طوركـل   د و بهوننظر گرفته ش در» هايي تام پديده«توانند  جتماعي ميموضوعات ا همةفرانسوي، 

 ].44 ؛38[ دشـون پذير  فهم... در بستري از ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و
  .ن اين ديدگاهكرد ايم كوششي است در جهت عملي دهكررويكردي كه اتخاذ  ،در اينجا نيز

  پيشينة تجربي
دليل شيوع نسبتاً باالي مصرف مـواد دخـاني همچـون      صفحات گذشته نيز اشاره شد، بهكه در  چنان

هايي كه تخصـص ايشـان    هاي مختلف هريك به اقتضاي موازين و محوريت گران حوزه قليان، پژوهش
. انـد  كرده به انجام دادن تحقيقاتي دست زده و در اين زمينـه مبـاحثي ارزنـده ارائـه كـرده      ايجاب مي

باره، شايد نيازمند مدخلي جهـت دسـتيابي بـه     زمينه و دانش بيشتر در اين  ، براي كسب پيشرو ازاين
اي  دركي هرچه بهتر از موضوع پژوهشي حاضر باشيم؛ لذا در ادامه به مطالعـاتي از ايـن دسـت اشـاره    

  .خواهيم داشت كه در قلمروهاي مختلف علمي انجام گرفته است
اي كيفـي اشـاره كـرد كـه      تـوان بـه مطالعـه    مـي  ،حـوزه  از جمله مطالعات قابل ذكر در اين

علـل گـرايش بـه مصـرف قليـان در نوجوانـان و       «با تمركز بر ) 1393(پور و همكاران وي  جهان
 بـين ها به اين نتيجـه رسـيدند كـه فرهنـگ رايـج اسـتفاده از قليـان         آن. اند انجام داده» جوانان
آگاهي و باور غلط مردم نا در مجامع عمومي، قوانين منع مصرف نشدنها و دوستان، اجرا خانواده

اي، نداشـتن   هـاي ميـوه   بودن طعم و بـوي قليـان   سيگار، مطلوب ازضررتر بودن قليان  كم بارة در
 ةجوانان بيشـترين داليـل اشـاع    بينهاي سالم جايگزين و احساس فشارهاي اجتماعي  سرگرمي

  ].4[ رود شمار مي روزافزون قليان به
هاي دانشجويان دانشگاه  بررسي ديدگاه«با ) 1391(دهداري و همكاران  ،در پژوهشي مشابه

بـر   و مـؤثر  دريافتند كه عوامـل مهـم   »بر مصرف قليان مؤثرشكي تهران درمورد عوامل زعلوم پ
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صـرفه بـودن،    بـه  مصرف قليان از ديدگاه اين دانشجويان شامل پركردن اوقـات فراغـت، مقـرون   
لـذا طراحـي   . اسـت كاهش اضطراب، رفع خستگي، دسترسي به قليان و داشتن دوستان قليـاني  

ماننـد تـرويج ورزش،    ،پركردن اوقات فراغت دانشجويان خوابگـاهي  برايهاي چندجانبه  فعاليت
گفـتن   هاي نـه  هاي حل مسئله براي كاهش اضطراب و خستگي و يادگيري مهارت آموزش روش

تواند به كاهش ميزان كشـيدن قليـان در ايـن     قاضاي دوستان براي كشيدن قليان، ميدر برابر ت
  ].5[ گروه منجر شود

با پژوهشي دربارة مصـرف قليـان در ميـان دختـران و زنـان جـوان       ) 1394(زاده و پرنيان  سهراب
گرايـي،   گرايـي، تجـددگرايي، لـذت    محوري، برابري دليل دوست به  شده شيراز نشان دادند افراد بررسي

عالوه بر ايـن، اسـتراتژي افـراد    . اند آورده تغيير الگوي فراغت و فشار و درماندگي به مصرف قليان روي 
ادامة مصرف به روش پنهان يا آشـكار، تـرك مصـرف و تشـديد و     : مورد بحث در مصرف قليان شامل

ناهنجـاري و   تغيير الگوي مصرف بوده است، اما، درنهايت، مصرف اين مادة دخـاني موجـب گسـترش   
  ].8[اعتمادي اجتماعي شده است  آسيب، پشيماني و احساس گناه و طرد و بي

جمـالويي   د كـه محمـدخاني و رضـايي   كراي توجه  گذشته از موارد ذكرشده، بايد به مطالعه
» مصرف سيگار و قليان با عوامل فردي، خانوادگي و اجتمـاعي نوجوانـان   ةرابط« دربارة) 1395(

يافتنـد كـه شـيوع مصـرف       ها به اين نتيجـه دسـت   با پرداختن به اين مسئله، آن .اند انجام داده
مصرف سـيگار  . ها رو به كاهش است سيگار و قليان در نوجوانان در حال افزايش و سن شروع آن

گـرايش بـه    ةكننـد  و عوامل تعيين استچندعاملي و چندسطحي  اي و قليان در نوجوانان پديده
فردي، اجتماعي و خانوادگي قرار دارد كه بايد در مـداخالت پيشـگيري،   ها در سطوح متعدد  آن

  ].11[ كنترل و ترك سيگار و قليان مدنظر قرار گيرد
بر تحقيقاتي كه در داخل ايران دربارة موضوع مصرف قليـان انجـام شـده اسـت،      همچنين، عالوه 

هاي متعـددي در ايـن حيطـه     اي غافل نمانده و پژوهش محققان خارجي نيز از توجه به چنين مسئله
ــد؛ مــثالً، گايــدري انجــام داده ــا بررســي هــزار پســت  ) 2017(و همكــاران وي  1ان طــي پژوهشــي ب

هـاي   منزلـة يكـي از شـيوه    شده در صفحات متفاوت اينستاگرام دريافتند كه استعمال قليان به انتخاب
هايي كـه بررسـي شـده     تمؤثر در دستيابي به آرامش و داشتن اوقاتي خوش تلقي شده و در اكثر پس

بنابراين، با توجه به افزايش روزافزون افرادي كـه بـه مصـرف قليـان     . نگرشي مثبت وجود داشته است
آورند و نيز ناآگاهي از تأثيرات منفي آن بر سالمتي، اين مسئله بـه موضـوعي مهـم در حـوزة      مي  روي

  ].31[تي انجام شود سازي افراد اقداما سالمت همگاني تبديل شده كه بايد براي آگاه
گيرشناسـي جهـاني مصـرف     همـه «اي بـا عنـوان    هنيز مطالع) 2014(و همكارانش  2مازياك

افـراد جـوان شـايع بـوده و      بينها متوجه شدند كه مصرف قليان اغلب  آن. اند انجام داده» قليان

                                                        
1. Guidry 
2. Maziak 
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هـاي   معرفـي و تبليغـات شـركت   : ؛ همچـون انـد  برخي عوامل در شيوع بيشتر آن نقـش داشـته  
هـا،   هاي مرتبط با مصـرف قليـان در برخـي كافـه     فرهنگ تنباكو، وجود برخي خرده ةليدكنندتو

هاي ارتباط جمعي اتفاق افتاده و نيز نبود قوانين و مقررات خـاص   تحوالتي كه در رابطه با رسانه
ها معتقدند با وجود اينكـه مصـرف قليـان عمـدتاً در      آن ،عالوه بر اين. در ارتباط با مصرف قليان

 ترتيـب در  ايـن  و بـه  اسـت سرعت در حال انتشار به ساير مناطق  به ،خاورميانه رايج است ةمنطق
ــ   هاي شـهري و نيـز طبقـات بـاالي اجتمـاعي      هايي چون جوانان، زنان، گروه حال نفوذ به گروه

  ].39[ اقتصادي جامعه است
هـاي   برچسـب  دربـارة بـرد كـه     نـام ) 2010(و خليـل   1ناكـاش  ةبايد از مطالع ،در پايان نيز

هـا دريافتنـد برچسـب     آن. اند انجام داده روي محصوالت تنباكويي مرتبط با قليان  هشداردهنده
بودن محصوالت تنباكويي يا موارد مشابه آن روي  هشدار سازمان بهداشت جهاني درمورد خطرزا

عمـومي   داده نشده است و اين موضوع در تعـارض بـا منـافع سـالمت     محصوالت تنباكويي قرار
در لبنان، بحرين، فلسطين، سـوريه، آلمـان،    شده مطالعه ةكنند هاي مصرف ميان گروه ويژه در به

  ].40[است فريقاي جنوبي اكانادا، دبي و 

  شناسي روش
شـناختي از نـوعي    د، در بعـد روش شـ محوري پژوهش و اهـدافي كـه تشـريح     با توجه به مسئله

ايـن  . اسـتفاده شـده اسـت    ،»نگـاري  مـردم «شناختي، يعنـي   رويكرد كيفي متناسب با كار انسان
فرهنـگ مـردم در يـك     ةهايي را جهـت مطالعـ   ان امكانگر پژوهششناختي براي  رهيافت روش

يابند تـا گروهـي از مـردم را     به عبارت ديگر، محققان امكان مي. آورد موقعيت طبيعي فراهم مي
 جهـت در ]. 23[كننـد  شـاهده و مطالعـه   ورند م خود غوطه ةكه در جريان زندگي روزمر درحالي

هاي مشـاهده، مصـاحبه و ثبـت     طور مشخص، از تكنيك و به ،نگارانه نيز هاي مردم گردآوري داده
  ].35[ ايم بهره برده، هاي تحقيق در جريان بود كه در ميان سوژه ،روابط اجتماعي

 اسـت ري ايرانشـهر  كيلـومت  25د، روستاي دامن در شكه اشاره  چنان ،نيز شده ميدان مطالعه
ـ تبار سـاكنان ايـن روسـتا بلـوچ    . ده استشدر شمال شرق اين شهرستان واقع  كه د و بـه زبـان   ن

داري بودنـد كـه    طور مشخص، زنان خانه به ،كنندگان پژوهش مشاركت. كنند بلوچي صحبت مي
پراكندگي اين، به دليل گستردگي نسبي جمعيت و نيز  با وجود. كردند در اين روستا زندگي مي

بـه   آسانها در سطح روستا، دسترسي و امكان ايجاد و برقراري ارتباط با يكايك ايشان عملي  آن
هاي مورد نظـر پـژوهش    برخي از سوژه بينگيري  به انتخاب و نمونه ستباي آمد؛ لذا، مي نظر نمي
نفـر   19برفي بـا    ةگلول گيري در دسترس و نيز  با استفاده از روش نمونه ،بنابراين. زديم دست مي

                                                        
1. Nakkash 
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در جريـان روابـط    شـده  از افـراد اشـاره  . گو و مصاحبه شديم و از زنان مرتبط با موضوع وارد گفت
 دادن معمول و روزمره، پس از ايجاد فضـايي كـه بـه ايشـان اطمينـان مطلـوب را جهـت انجـام        

االتي ؤس .شد مصرف قليان پرسيده مي ةهايي كلي در رابطه با مسئل كرد، پرسش القا مي وگو گفت
دنبـال    هاي مصرف قليان چـه نظـري دارنـد؟ بـا مصـرف قليـان بـه        زمينه بارةپيرامون اينكه در

يافتن به چه چيزهايي هستند؟ يا آنكه چنين امري چگونه با زندگي خانوادگي و اجتمـاعي   دست
 كنندگان آن ميزان از اختيـار مطلـوب   د به مشاركتش ايشان پيوند يافته است؟ درواقع، سعي مي

هـاي   رو، چه بسيار نكاتي كه در پرسش همين هايشان داده شود؛ از گيري پاسخ براي بسط و جهت
 تـر از  مهـم . شـد اشـاره  هـا   بـدان كننـدگان   ما كمتر ديده شده بود، اما از سـوي خـود مشـاركت   

اي، حضور در مجالس زنانه و مشاهدة اعمال ايشان حين مصـرف قليـان و    هاي مصاحبه گوو گفت
روابط جاري در اين فضاها يكي از ابزارهاي اساسي ما در دستيابي بـه نتـايج متنـوع    ثبت بعدي 

زنانـة روسـتاي دامـن     ةاي كه در اينجا ذكر آن خالي از اهميت نيست اينكه جامع لكن نكته. بود
روستايي  ةبه دليل سكونت در يك جامع شدند،مطالعه  هعنوان نمون طوركلي و نيز زناني كه به به

و درنتيجـه ايـن امـر     نـد دستي برخوردار بود عمدتاً از نوعي يك ،لحاظ اجتماعي به چكنسبتاً كو
بـا  . كننـده نباشـد   هاي ايشان در پژوهش حاضر چندان تعيين شد نقاط افتراق و تفاوت باعث مي

هاي حاصل از حضور در ميدان در كيفيت و افزايش اعتبار پـژوهش   داده تأثيرتوجه به اهميت و 
جو را تا آنجا ادامه داديـم كـه در اصـطالح    و در اين تحقيق نيز كار ميداني و جست نگارانه، مردم

از سوي . قابل قبول در اين زمينه دست پيدا كرديم» اشباع نظري«توان گفت به يك  مرسوم مي
طـور   و بـه  ،جنـوب  ةمدت در جامع زندگي طوالني ةواسط توان انكار كرد كه ما خود به ديگر، نمي

هـا   و از آن نيـز در كنـار سـاير داده    داشـتيم  زيسـته در ايـن جامعـه    ة، تجربمشخص بلوچستان
  .ديمكراستفاده 

هـا، از   منظور اسـتخراج مقـوالت محـوري و مضـامين كليـدي از دل يافتـه       درنهايت اينكه به
؛ نوعي تحليل غيرمكانيكي و كامالً منعطـف  ]24[ استفاده شده است» تحليل موضوعي«تكنيك 

طور مشخص، پس از آنكـه مشـاهدات ميـداني و      به. ها خود سخن بگويند دادهدهد  كه اجازه مي
. دشـ ها اقدام  و نيز بررسي و مطالعة مجدد دادهنگارش روي كاغذ  برايوگوها انجام گرفت،  گفت

  زنان روستاي دامن اقدام و بـه  بينمصرف قليان  ةلئمس دربارةهاي اوليه  رو، به نوشتن ايده اين از
 ؛يمكنـ تر تفكيك  هاي كوچك آمده را به بخش دست هاي ميداني به تالش كرديم دادهاين ترتيب 

در . توجه موضـوعِ مـورد نظـر باشـيم     درخور هاي  ويژگي ةتا از اين طريق قادر به كدگذاري اولي
در پايان نيز، پـس از توضـيح   . تري استخراج شد شده مضامين كلي هاي كدگذاري ادامه، از بخش

دسـتيابي بـه    جهـت زنان روسـتا، در   بينپديدة مصرف قليان  دربارةآمده  ستد مضامين به همة
كـرد   پايبندي به اخالق پژوهش نيز ايجاب مي. يك استنباط تفسيري كلي از موضوع حركت شد

. شوندگان تا حد امكان صورت گيرد ها و مصاحبه رسان تا رعايت اصل محرمانگي و گمنامي اطالع
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پـژوهش حاضـر و   دادن  از انجام شده شود كه جامعة مطالعه كيد ميدر همين ارتباط، همچنين تأ
در . ندكردصورت داوطلبانه و با رضايت كامل در اين كار مشاركت  و به نداهداف آن آگاهي داشت

  .هاي پژوهش آمده است رسان كنندگان و اطالع مشخصات مشاركت، 1جدول 
  

  پژوهشهاي  رسان كنندگان و اطالع مشخصات مشاركت. 1جدول 

مشاركتكد 
 

كننده
  

سن
تعداد سال  
 

مصرفهاي 
سواد  
  

وضعيت تأهل
  

شغل
  

م
كان 

مصاحبه
  

زما
ن 

مص
ا

حبه
  

  1397  روستاي دامن  دارخانه متأهل سوادبي 37 59  1
  1397  شهرستان ايرانشهر  دارخانه متأهل ابتدايي 32 54  2
  1396  روستاي دامن  دارخانه بيوهـمجرد سوادبي 47 61  3
  1396  روستاي دامن  دارخانه متأهل ابتدايي 27 46  4
  1396  روستاي دامن  دارخانه متأهل ابتدايي 8 31  5

ـمجرد  سواد بي  20  38  6
  1397  روستاي دامن  دار خانه  مطلقه

اول  5  23  7
  1396  شهرستان ايرانشهر  دار خانه  متأهل  دبيرستان

  1397  روستاي دامن  دارخانه متأهل سوادبي 36 53  8
  1396  روستاي دامن  دارخانه متأهل سوادبي 24 41  9
  1396  روستاي دامن  دارخانه متأهل ابتدايي 9 27  10

سوم   6  29  11
  1397  روستاي دامن  دار خانه  متأهل  راهنمايي

ـمجرد  ابتدايي  15  34  12
  1396  روستاي دامن  دار خانه  مطلقه

  1396  روستاي دامن  دارخانه متأهل سوادبي 44 59  13
  1396  روستاي دامن  دارخانه بيوهـمجرد سوادبي 49 64  14

دوم  12  32  15
  1397  شهرستان ايرانشهر  دار خانه  متأهل  دبيرستان

  1397  روستاي دامن  دارخانه متأهل سوادبي 41 58  16

سوم   2  19  17
  1396  روستاي دامن  دار خانه  متأهل  راهنمايي

  1397  روستاي دامن  دارخانه متأهل ديپلم 7 25  18
  1397  روستاي دامن  دارخانه متأهل سوادبي 21 44  19
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  ها يافته
 يصرفاً تمايل شده دهند كه تمايل به مصرف قليان در جامعة مطالعه هاي پژوهش نشان مي يافته

عكـس، ايـن    بـه . آيـد  شمار نمي فردي و آني نبوده و چندان عملي ضد اجتماعي و ناهنجار نيز به
فـردي را   هاي معنايي منحصـربه  اي ديد كه داللت بسترهاي فرهنگي ويژه عمل را بايد در امتداد

 .1: محوري مورد بحث قرار گرفته است ةشش مقول ةاين موضوع به دنبال ارائ. نيز به دنبال دارد
مصـرف قليـان،    .3يابي اجتماعي؛  مصرف قليان، تأييد و هويت. 2ها؛  مصرف قليان و تداوم سنت

مصـرف قليـان و درمـان    . 5مصـرف قليـان و اوقـات فراغـت؛      .4زنانه؛  رهايي از تنش و عامليت
ها  از داده شده جاستخراك از مضامين يهر. مصرف قليان، تقويت و تداوم انسجام گروه .6بيماري؛ 

نشـان   2ها در جدول  آمده از داده دست طور خالصه، مفاهيم، مضامين و نيز هستة مركزي به و به
  .داده شده است

  
  زنان بلوچ بينهستة مركزي، مضامين و مفاهيم پديدة مصرف قليان . 2جدول 

  مفاهيم مضامين هستة مركزي  رديف

1  

مصرف قليان 
مثابه يك پديدة  به

فرهنگي  - اجتماعي
 و در ارتباط

تنگاتنگ با عوامل 
  اي متعدد زمينه

و تداوم  انيمصرف قل
  اه سنت

مصرف قليان از طريق  ةانتقال فرهنگي پديد
پذيري افراد و حضور آن در شئونات مختلف  جامعه

  زندگي

و  دييتأ ان،يمصرف قل  2
  ياجتماع يابي تيهو

گذار؛  ةاستفاده از قليان براي عبور از يك مرحل
يعني ازدواج و تالش براي يافتن جايگاهي 

  از سوي اجتماع زنانه شدهتأييد

از  ييرها ان،يمصرف قل  3
  زنانه تيتنش و عامل

رفت  هاي برون وجوي راه نياز زنان روستا به جست
برابر حضور ساختار اجتماعي مردساالر؛  در

هاي در  شيوه عنوان يكي از  استعمال قليان به
زنان برابر ساختار مزبور و گريز از  ةمقابل دسترس

دست گرفتن قدرت عمل با  فشارهاي حاكم؛ به
  مصرف قليان ةهاي زنان گروهجلب برخي مردان به 

و اوقات  انيمصرف قل  4
  فراغت

تر به اوقات فراغت و  وجودآمدن آگاهي افزونبه
 ةمثاب آوردن به قليان به هاي گذراندن آن؛ روي شيوه

  ابزار جايگزين اوقات فراغت
و درمانانيمصرف قل  5

 يماريب
كنندگي قليان از طريق  ايجاد باور به درمان

  روستايي ةو عمل به آن در جامع پذيريجامعه

و  تيتقو ان،يمصرف قل  6
  تداوم انسجام گروه

علت وجود برخي عوامل  آيي زنان بهگردهم
ها و امتداد  دادن برخي فعاليت اي چون انجام زمينه

  استعمال قليان ةوسيل اين امر به
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  ها مصرف قليان و تداوم سنت
فرهنگي است كه در اين اجتماع كوچـك محلـي در    ـ مصرف قليان از رفتارهاي اجتماعي ةپديد

در مجـالس و   ،از ديربـاز . طور دائـم جريـان داشـته اسـت     بطن جريانات مختلف زندگي مردم به
ل يـ هـايي كـه بـه دال    همچون عروسي، سوگواري، تولد نوزادان و نيز مهماني ،هاي مختلف مراسم

پرداختند، قليان از دسته اقـالم   يش مين خويده و ميزبانان به پذيرايي از مدعوش مختلف برپا مي
هـا قلمـداد    هاي رسوم پـذيرايي و مهمـاني   كردن آن جزء بايسته پذيرايي و تكريمي بوده كه سرو

شان در روستاي دامـن، در   ان خود طي جريان حضور ميدانيگر پژوهشاينكه  كما. ه استشد مي
از اين منظر، مالحظه . ا قليان بودندكرات شاهد پذيرايي افراد ب هاي مختلف به ها و مكان موقعيت

 هـاي  از  عـادت  ـ شـود  كه از سنين نوجواني و جواني به آن پرداختـه مـي   ـ كنيم كه اين رفتار مي
پذيري افـراد ايـن اجتمـاع     طور پيوسته در فراگردهاي جامعه بوده و به شده فرهنگي زنان مطالعه
ه و هم اينكه در تـوازي  شدشان منتقل هاي پيشين به اخالف زمان هم از نسل بالنسبه كوچك هم

كننـدگان پـژوهش بـا     يكـي از مشـاركت  . ده استشهاي بعدي بازتوليد  انتقال به نسل ةبا مسئل
  :گفت تأكيد بر اين نكته مي

بـر   ها و مجالس با قليان و چاي پـذيرايي نشـن، عـالوه    نيوكه افراد در مهم صورتي در
  ).4كنندة  مشاركت(ماست   ةهاي ديرين سنتاحترامي به  ، بيها نواحترامي به مهم بي

  :دكر گونه عنوان مي ها نيز اين رسان يكي ديگر از اطالع
كه درحال برگزاري مراسم عروسي برادرم بوديم، مادر عروس تمـاس گرفـت و    زماني

هايي كه براي پذيرايي خريداري كرديد كافي نيست و اين  نوتعداد قلي: با ناراحتي گفت
  ).18كنندة  مشاركت( ها شده  نومهم جلويا باعث شرمساري م

  يابي اجتماعي مصرف قليان، تأييد و هويت
هـا،   اي حسـاس اسـت كـه بسـياري از نقـش      زنان مرحله از سويداري  ازدواج و تقبل نقش خانه

وسيع از زندگي ايشان تغييراتي بنيـادين را   يها، وظايف و حقوق مرتبط با آن در ابعاد مسئوليت
هاي پژوهش حاضر نيـز حـاكي از ايـن اسـت كـه شـروع مصـرف قليـان از          يافته .دشو منجر مي

گذار، يعني   ةافتادن اين مرحل كه پس از اتفاق استاي  شده اجتماعي نهادينه ـ  رفتارهاي فرهنگي
انـد، در   شان شـده  جديدي از زندگي  ةزناني كه پس از اين وارد مرحل. دهد رخ مي ،پس از ازدواج

هـاي دوسـتي و خويشـاوندي     كـه بـه گـروه    را دارنـد  بايد و نبايدها، اين فرصتكنار بسياري از 
دانـيم،   طـور كـه مـي    شان همخواني بيشتري دارد بپيوندند و همـان  جديدي كه با شرايط كنوني

تـا درنتيجـه    كننـد ها را رعايـت   د كه اعضا بايد آندارناي  ها قوانين نانوشته بسياري از اين گروه
دار در روستاي  هاي دوستي زنان خانه مصرف قليان در ميان گروه ةپديد. ندمقبول گروه واقع شو

  .گونه است دامن داستاني اين
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بـه همـين   [...] كـردن   م مـي  كردم، دوستام مسخره ن اجتناب ميواگر از مصرف قلي
  ).12كنندة  مشاركت(دادم  هاي دوستام ترجيح مي دليل مصرف قليان رو به طعنه

دهد كه افراد براي اينكـه از سـوي اجتمـاع زنـان      روشني نشان مي ه بهقول كوتاه يادشد نقل
زودي رفتارهاي تأييدشدة گـروه، همچـون مصـرف قليـان، را      دار پذيرفته شوند، به متأهل و خانه

همنوايي يا شايد تالش براي همرنگي با اجتماع زنانـه بـه فـردي    . دادند گرفتند و انجام مي فرامي
عيت قرار گرفته است همچنين امكـاني بـراي بـازتعريف هويـت خواهـد      تازگي در اين موق كه به

تـر در اجتمـاع محلـي     بخشيد و به او كمك خواهد كرد با اخذ تأييد گروه، به جايگاهي مطلـوب 
عيني براي اعـالم پـذيرش و پايبنـدي بـه      يدر اينجا، مصرف قليان فقط مصداق. خود نائل شود

بـراي   ،در ادامه. كند ها را ترويج مي ها بنا شده و آن ية آنهنجارهايي است كه اجتماع مزبور بر پا
  :شود هاي يكي از ايشان نقل مي تفهيم بيشتر موضوع بخشي از صحبت

كـه   دادن برخي كارها احساس بهتري به خودم پيدا كنم، چيـزي  عالقه دارم با انجام
ن ون از همـ وليـ ق. هشـ  ن توجه اطرافيانم به من بيشـتر مـي  اوبا انجام ! احساس كنم مثالً

  ).11كنندة  مشاركت( هش كه باعث اين اتفاق مي هچيزهاي

 مصرف قليان، رهايي از تنش و عامليت زنانه
. كننـد  نخورده زنـدگي مـي   نسبت دست داري است كه در يك محيط سنتي به سخن از زنان خانه

محـدودي  هاي مردساالرانه، اختيارات اندك و حوزة عمـل   ايشان طبق برخي موازين و چارچوب
. كنـد  كنند كه نظم موجـود تعيـين مـي    هايي حركت مي داشته و بيشتر در جهت تحقق خواسته

ـ    به دهـد كـه    يكـي از نويسـندگان در مقـام يـك زن نيـز نشـان مـي        ةزيسـت  ةنحـوي كـه تجرب
معطوف نبوده و در برخي موارد عموم جامعة  دار روستايي هاي مزبور صرفاً به زنان خانه چارچوب

شدن فشارهايي،  كنندگي و متحمل قرار نداشتن در جايگاه تعيين. است  دهكرير خود زنان را درگ
شـود تـا    تر يعني روستا، به اين مسئله منجر مي چه در فضاي خانه و چه در سطح اجتماع بزرگ

كـه  را ا و فشـارهايي  هـ  ها، تعارض رفتي باشند و از آن طريق تنش ها به دنبال يافتن راه برون آن
  :گويد باره مي كنندگان در همين يكي از مشاركت. دوش كشند تخفيف دهند ناچارند به

ـ جز كارهايي كه بايد در منـزل انجـام   ه هاي بسياري برعهده دارم و ب مسئوليت دم، ب
خيلـي مواقـع    مـثالً  ؛هم برآورده كنم وبايد انتظارات بسياري از آشنايان و افراد فاميل ر

احساس  هش ها باعث مي اين  ةهم. همسرم رسيدگي كنمها و مادر  عمه ،اه نوبايد به مهم
بعـد از   ،بـه همـين دليـل خيلـي مواقـع      .داشته باشم يخستگي جسمي و روحي بسيار

  ).5كنندة  مشاركت(كشم  ن ميوقلي ،كارهادادن  انجام
شده و تمدد اعصاب  با اين اوصاف، پيداست كه افراد گاه براي رهايي از فشارهاي اعمال

گردنـد و گـويي در اينجـا يكـي از      ا مـي ه جستن از انبوه تعارض ي براي دوريبه دنبال راه
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يابي به چنين آرامشي، روي آوردن به مصرف چيزي است  منظور دست هاي در دسترس به راه
تر بر اين مسئله  تأمل عميق. قليان: داند كه اجتماع و هنجارهاي سنتي نيز آن را مذموم نمي

انگـاري اسـت اگـر زنـاني را كـه       عبارتي، ساده به. دارد رده برميتر ديگري پ از زواياي پنهان
رسـد   نظـر مـي   درواقـع، بـه  . وصفشان آمد در اين ميدان زناني منفعل و صرفاً پذيرا ببينـيم 

هـايي بـراي    نـد كـه در آن امكـان   ا كننـدة فضـايي   هايي همچون مصرف قليان فراهم فعاليت
كه نشـان از عامليـت يـا حتـي مقـاومتي       ورزي آيد؛ نوعي كنش ورزي زنانه فراهم مي كنش

هـا و   وگـو  در همـين زمينـه، گفـت   . خاموش و غيررسمي در برابر سـاختارهاي مسـلط دارد  
هاي زنانه به هنگام مصرف قليان  دهد كه فضاي دورهمي اي ما نشان مي هاي مشاهده يافته

اينجـا  امـا در  . شـود  زودي موجب جلب برخي مردان و همپـاكردن ايشـان مـي    گاه حتي به
هاي ديگر، مديريت و نظم آن كامالً  صحبت از فضايي است كه، برخالف بسياري از موقعيت

هايي خُرد و هوشمندانه به  برعهدة خود زنان بوده و ايشان در چارچوب آن با اتخاذ استراتژي
گيرند؛ مثالً، طي فراگرد استعمال قليان، كه محدوديت و  نوعي قدرت عمل را در اختيار مي

بينيم كه طرح مباحثي فضاي موجود را به سمت  خاصي در مصرف آن وجود ندارد، مينظم 
... . دهد؛ غيبت و بدگويي از شوهر، خانوادة او، هووها و سوق مي» بدگويي«و حتي » غيبت«

هـايي   با تعبيري جالب غيبت و بدگويي را نوعي سالح زنانـه در ميـدان  ) 1980(دبورا جونز 
در همين موقعيت ]. 34[شود از زنان سلب قدرت شود  واره سعي ميها هم داند كه در آن مي

هايي بود كه اغلب متناسـب بـا    توان شاهد بيان شوخي و در اثناي اين رخداد، همچنين مي
انـد؛   هـا را نداشـته   هاي ديگر فرصـت بيـان آن   احواالت زنانه قلمداد شده و ايشان در مكان

جالب اينكه در اينجا اين مردان . شود انسته ميهايي كه اساساً طرحشان ناشايست د مطايبه
قـول   نقـل . ند كه بايد خود را با فضا تطبيق دهند و پذيراي نظم آن باشندا حاضر در محفل

  :دهد دست مي كوتاه زير درك بهتري از اين فضا به
، امـا  هاكثراً پيگير كارهاي مربوط بـه زمـين كشـاورزي   . ههمسرم مرد ساكت و بااُبهتي

وگـو و   حـال گفـت   كـنم و دورهمـي در   ا خواهران خودم و او همنشـيني مـي  گاهي كه ب
، شـه  ملحـق مـي  بـه جمـع مـا    . هكنـ  كشيدن هستيم، رفتارش مقداري تغييـر مـي   قليان
 هكنــ همراهــي مــي ون مــا روهــام شــه و در صــحبت مــي هتــر از روزهــاي ديگــ نومهربــ

  ).7كنندة  مشاركت(
هـايي هرچنـد جزئـي از     ظهـور و تـداوم مقاومـت   توان متوجه  گونه است كه مي بنابراين، اين

شكستن ساختار مردساالر حاكم و بازتوليد نوعي ساختار اجتماعي بود كه  سوي زنان براي درهم
  .بخشد چندان كوچكشان ترفيع مي سطح عامليت ايشان را در اجتماع نه
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  مصرف قليان و اوقات فراغت
  :گويد كنندگان پژوهش مي يكي از مشاركت
شـيم   كـه دور هـم جمـع مـي     هدار ديگـ  هاي خانـه  مومده من و خاناوپيش دفعات  به

ـ ن كارهايي انجـام  وم خواد براي سرگرمي ن ميودلم ديم كـه در تلويزيـون بـه نمـايش     ب
و احسـاس   نانجام داد ون راوها  خصوص در فيلم سال ما به و سن هاي هم موآد و خان مي در

 ،ن مهيـا نيسـت  وتفريح و سرگرمي برامن شرايط اويك از  كنن؛ اما چون هيچ رضايت مي
ــه ــ  ناچــار طبــق روال هميشــه دســته  ب ــه كشــيدن قلي ــيم  ن مــيوجمعــي شــروع ب كن

  ).10كنندة  مشاركت(
دار از  يـافتن زنـان خانـه    د آگـاهي كـر درحقيقت، يكي از مسائل مهم كه بايـد بـه آن توجـه    

شـهرها از آن   النهـا در جاهـايي چـون كـ     هـاي آن  رده تر است كه هـم  موقعيتي بالنسبه مطلوب
ـ     ةبا توجـه بـه سـطح فزاينـد    . برخوردارند كـه   ،هـاي جمعـي   رسـانه   ةواسـط  هانتقـال اطالعـات ب

روز سطح آگـاهي زنـان مـورد     به اي است، روز هاي دولتي و نيز ماهواره ترين آن تلويزيون محبوب
هـا در   آن هـاي  هاي مختلف بيشتر شده و به اين ترتيب مراتب انتظارات و خواسته بحث در جنبه

طور كه طي حضور در ميـدان نيـز    همان]. 39[ گذارد رو به فزوني مي» دار زن خانه«جايگاه يك 
وقتـي وارد  ، چشمگير اسـت  استاي  هاي تلويزيوني ماهواره هايي كه گيرندة شبكه وجود دستگاه

هـا بـه انتظـارات     يـابي آن  بينـيم كـه امكـان دسـت     شويم، مي سطح ديگري از تحليل مسئله مي
بـا   اسـت، كه در اينجا دسترسي به وسايل تفريحي و به تبع آن گذران اوقات فراغـت   ،شده اعالم

مردسـاالر، در   يمراتـب اجتمـاع   فارغ از موقعيت وجودي آنان در سلسله. روست به موانع جدي رو
ها در شرايط زيسـتي و جغرافيـايي سـختي     اي همچون قرارگرفتن آن اينجا كافي است به مسئله

شـود   امري كه درنتيجه باعث مـي  است؛د كه فارغ از هرگونه امكانات رفاهي و تفريحي وشاشاره 
د و لـذا  نـ ترين سـطوح انتظـارات خـويش اكتفـا ك     دار ساكن در روستاي دامن به پايين زن خانه

سخنان يكـي  . تبديل شود مصرف قليان براي وي به ابزاري براي گذران اوقات فراغت و سرگرمي
  :گويد وي مي .تأمل است درخورونده در اين ارتباط بسيار ش از زنان مصاحبه

متر از طرف دهياري دامن براي  300يا  200چند سال پيش زمين كوچكي در اندازة 
اما وسايلي كه در اون قرار داده شد فقط براي . شد نصب وسايل سرگرمي در نظر گرفته 

راي سرگرمي و گذران اوقات هايي كه ساكن روستا هستن ب كودكان اينجا مناسبه و خانوم
  ).19كنندة  مشاركت(دوزي كنن يا قليون بكشن  تونن سوزن فراغت فقط مي

  مصرف قليان و درمان بيماري
هـا   ه برخالف نتايج بسياري از پژوهشاين است كپژوهش حاضر  برانگيز هاي چالش يكي از يافته

زاي مصـرف دخانيـات،    پزشـكي و سـالمت پيرامـون آثـار مخـرب و آسـيب       ةهاي حوز و گزارش
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 ةگزيـد . هـا معتقدنـد   كنندگان قليان به خاصيت درماني آن درخصوص برخي از بيمـاري  مصرف
  .باره بسي جالب توجه است كنندگان در اين قول يكي از مشاركت نقل

من، . شم هميشه دچار سردردهاي مزمن و گرفتگي و درد در قسمت زانو و پاهام مي
ن ون قليـ اوبـراي رفـع    ،شيم گونه دردها مي مان درگير اينا و زنان فاميل هر زه ههمساي

  ).8كنندة  مشاركت( خوب بشهن وكشيم تا حالم مي
  :گويد خانمي ديگر همچنين مي

دليل دردهايي كه خصوصاً در ناحية پاهـا و   مادربزرگم تا پيش از اينكه فوت كنه، به
طوري كـه بـا    ت اونگف اما اون هميشه مي. كرد هاش داشت، به پزشك مراجعه مي دست

  ).17كنندة  مشاركت(شه  شه، با داروهاي پزشك بهتر نمي قليون كشيدن حالش بهتر مي
هرحال بخشـي   كه به ،شود اينكه حاكميت سنن، اعتقادات و فرهنگ بومي آنچه مالحظه مي

ر نوع رفتار يـا تكـرا    ةكنند دهد، چطور تعيين از دانش بومي مردمان اين منطقه را نيز تشكيل مي
يم، در چنـد  كنـ پوشـي   نياكاني اين افراد چشم  ةاگر از گذشت. و ميزان پايبندي به آن رفتار است

هـاي خبـري و منـابع اطالعـاتي      افزايش تسهيالت مربوط به دسترسي مردم به رسانه ،اخير  ةده
رات يثتـأ بخشـي راجـع بـه     هاي گوناگون شروع به آگـاهي  شاهديم كه در قالب برنامه را مختلف

شود افراد همچنـان   ، اما اينكه چه چيز باعث مي]40[ اند دهكربار دخانيات و از جمله قليان  زيان
در د بايـ  رسد پاسخ آن را  الي است كه به نظر ميؤباشند س كنندگي قليان معتقد به قدرت درمان

د؛ جـو كـر  و جسـت   پذيري افراد در اين جامعـه  يافته در فراگرد جامعه اعتقادات انتقال ةهمان غلب
اي محلي و نسبتاً كوچك كه كمتر دسـتخوش تغييـرات حاصـل از فراينـدهايي همچـون       جامعه
  .ندشو ها و اعتقادات سنتي همچنان بازتوليد مي ه و در آن ارزششدشدن  جهاني

  مصرف قليان، تقويت و تداوم انسجام گروه
 انيقل ه استعمالدهد ك نگارندگان نشان مي از سويشده  هاي انجام مشاهدات ميداني و مصاحبه

 هـا  دورهمي دهند در يم حيترج ها اغلب آن. گروهي و جمعي است يدار بلوچ كار زنان خانه بين
بـه مصـرف قليـان    ، شـود  هاي مختلف برگـزار مـي   به داليل و بهانه كه ،يگروههاي  گردهماييو 

، عمـدتاً  شـود  يو همسـاالن مـ   ليـ فام ،يدوست يها شامل گروه شتريب كه ،ها گروه نيا .بپردازند
بـه لحـاظ ادراكـي، احساسـي و      اًهـاي مزبـور قطعـ    اعضاي گروه. ددار اعضاي چهار تا هفت نفره

هاي داخل منـزل، زنـان بلـوچ     بر فعاليت  عالوه. خصوص كاري با يكديگر مشابهت بسيار دارند به
نـد كـه عـالوه بـر اينكـه بـا قـدرت        كن هايي اقـدام مـي   غلب به فعاليتاساكن در روستاي دامن 

 دادن انجام جهتها نيز در  دادن آن يافته، نحوه و محل انجام وليدكنندگي اقتصادي ايشان پيوندت
دوزي، حصيربافي، سـبدبافي و نيـز    هايي همچون سوزن فعاليت. گيرد نوعي عمل گروهي قرار مي

شـده از درختـان نخـل بـا در نظـر گـرفتن سـاير         آوري بندي خرماهاي جمـع   كردن و بسته پاك
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دار  بسترهايي است كـه همـواره زنـان خانـه     ةيي ايشان، مجموعاموجود براي گردهم هاي فرصت
كـه در  ، در اين ميان، استعمال جمعـي و گروهـي قليـان   . دهد دامني را در كنار يكديگر قرار مي

زعم خود  به ،پردازند مي شدههاي ذكر فعاليتدادن گيرد كه در آن به انجام  هايي صورت مي محل
  .آنان است ةعاملي مؤثر در تقويت هرچه بيشتر اجتماع محلي و دوستان ،كنندگان مشاركت

ن بكشم؛ اما در اكثر موارد دوسـت دارم  وتنهايي قلي كه به هافت ها اتفاق مي وقت بعضي
هـاي   ديم يـا حتـي زمـان    با دوستان و همسايگان وقتي دور هم هستيم، كاري انجام مي

 ).6كنندة  مشاركت(مصرف كنم  ون راوجمعي  ن دستهوم بيكاري

  گيري بحث و نتيجه
دهد كه نوعي ارتباط ميان شيوع مصـرف   نشان مي ،پيش از هر چيز ،ها آمد آنچه در بخش يافته

اين موضوع همچنين در نتايج برخـي  . با سنن ايشان وجود دارد شده قليان در ميان زنان مطالعه
كـه در آن  ) 2017(پژوهش گايـدري و همكـارانش    همچون؛ شده استمطالعات ديگر نيز اشاره 

كنندگان موجب شيوع مصـرف   شده كه هنجارهاي اجتماعي موجود بين مصرف  ضوح تصريحو به
پور و همكـارانش   ان نيز، همچون جهانگر پژوهشبرخي ديگر از ]. 31[ دشو ها مي قليان ميان آن

نني   درواقع، به نظر مي]. 4[ ندا ياد كرده» نفوذ فرهنگ«عنوان با از اين مسئله  ،)1393( رسد سـ
اي تبديل  واره يا عادت  ه به تعبيري بورديويي به منششدكه در گذر زمان به مردم روستا منتقل 

حال، در گـذر از ايـن عامـل بايـد بـه      درهر]. 22[ دهد ها را جهت مي ه كه جهان رفتاري آنشد
كه  ،مهمي ها يكي از اين داللت. اشتتري در باب ديگر فاكتورهاي دخيل نظر د انداز وسيع چشم

گويي . است» يابي اجتماعي تأييد و هويت«هاي گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته،  در پژوهش
آميـز پـس از ازدواج و تأهـل، هرچـه      دليل قرارگرفتن در موقعيت ابهام كنندگان قليان به مصرف

هـا بـه    نـد تـا بـه مـدد آن    ا متعـددي  هاي اجتمـاعي  گرفتن از نمادها و نشانه بيشتر نيازمند ياري
مجموعـه اعمـال    شـد، طور كه مالحظـه   همان. شده دست يابند موقعيتي معين و هويتي تثبيت

زنـان  از سـوي  يند توجه ما منحصراً به مصرف قليـان  اكه در اين فر، گرفته پس از ازدواج  صورت
مـبهم بـه    ياز مـوقعيت هايي است كه موجب انتقـال   عمده فعاليت است، معطوف دار روستا خانه

  ].12[ دشو معين مي يسمت موقعيت
بسـياري از  از سـوي  مهمي كـه در رابطـه بـا اسـتعمال قليـان       بر آنچه آمد، بسترهاي  عالوه
يافته به اين بخش از اجتماع محلي يعنـي   هاي تسري ان مورد تأكيد قرار گرفته، تنشگر پژوهش

تر نيز اشاره شد، در تحقيقاتي كـه   طور كه پيش نكنوني، هما ةفارغ از مطالع. دار است زنان خانه
و ) 1394(زاده و پرنيـان   ، سـهراب )1391(ان همچـون دهـداري و همكـاران    گـر  پـژوهش برخي 

، عنـوان شـده كـه يكـي از داليـل عمـده و       اند انجام داده) 1395(جمالويي  محمدخاني و رضايي
  ].11 ؛8 ؛5[است جستن از تنش و اضطراب  دخاني دوري ةبنيادين افراد براي استعمال اين ماد
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مهم قابل طرح پژوهش حاضر در فهم مناسبات قدرتي نهفته است كـه   يكي از دستاوردهاي
در شرايطي كه ساختارهاي مسلط تمايلي تاريخي در سـلب  . جاري است شده در ميدان پژوهش

دادن  ا كسـب و نشـان  ورزي يـ  ، ايشان همواره از هر فرصتي براي كـنش رندقدرت از زنان بلوچ دا
ها نشان داد  ، يافتهشده مطالعه ةطور مشخص و در ارتباط با پديد به. اند عامليت خويش بهره برده

 جهـت دار روستا بـه ايشـان در    زنان خانه از سويجمعي و گروهي قليان  ويژه مصرف دسته كه به
. كنـد  تقويـت مـي   هـا را  و عامليـت آن  كنـد  مـي فروغ كمك  يابي به قدرتي ولو اندك و كم دست

 ةنظـر عرصـ   عنـوان نيمـي از جمعيـت اجتمـاع مـورد      زنـان بلـوچ بـه    هكنايبر   عالوهدرحقيقت، 
، گـويي خـود عامـل مسـلط     ]20[ حال تغيير و تبـدل اسـت   باورهايشان به مناسبات كنوني در

ايـن   جهـت طـوري ناخواسـته، در    و از ديگـر سـو، حتـي بـه     شـود  ميرأي  مردانه نيز با زنان هم
هرچند نبايد اين نكته را نيز از نظر دور . كند مي  دگرگوني و تغيير حركت و تحقق آن را تسهيل

هـا،   داشت كه شايد مردان براي ابقاي خود و حفظ موقعيت خويش بـه ايجـاد ميـداني از پاسـخ    
  ].9[ اند هاي ممكن براي زنان مورد بحث ناچار شده رات و ابداعيثتأها،  واكنش

ـ   ها ه يافته دهـد؛   اوقـات فراغـت نشـان مـي     ةمچنين ارتباطي را ميان مصـرف قليـان و مقول
انـي  گر پـژوهش  ةتوان به مطالعـ  مي ؛ مثالً،است شدهاشاره بدان ها  ارتباطي كه در اغلب پژوهش
در  يكد كه هركراشاره ) 1394(زاده و همكاران  يا سهراب) 1391(همچون دهداري و همكاران 
در ]. 8 ؛5[ اند مصرف قليان تأكيد داشته ةين مؤلفه در شيوع پديدپژوهش خويش بر سهمي از ا

هـاي فرهنگـي    فهم چرايي اين موضوع، يادآوري اين مطلب ضروري اسـت كـه نهادهـا و پديـده    
فرهنگـي   ـ  اجتمـاعي  ةپديـد  ،رو ؛ ازايـن ]37[ پاسخي به نيازهاي مختلف موجود در مـا هسـتند  

تـر، پـس از طـي     به بياني روشـن . يستقابل ادراك نبندي  مصرف قليان نيز خارج از اين صورت
دار  گرايي زنان خانـه  كه در اينجا منحصراً تفريح و لذت ،فراگردي از ساختن و ايجاد برخي نيازها

آمده در جهـت دسـتيابي بـه     با توجه به مواجهه با برخي موانع پيش شدهافراد ذكر ،مدنظر است
طـور فعـالي    زها، براساس امكانات فرهنگـي خـويش بـه   شده براي تأمين آن نيا بيني هاي پيش  راه

نظر بـه آنكـه مصـرف قليـان در فرهنـگ      . ندكن گري را آغاز مي و مطالبه زنند ميدست به عمل 
اتفاقـاً آن را   شده امري مذموم نبوده و هنجارهاي موجود در ارتباط با جامعة مطالعه شده مطالعه

هـايي فرهنگـي هسـتند بـه      امور مشـابه، پاسـخ   توان گفت كه مصرف قليان و كند، مي تأييد مي
  .اي از نيازهاي مشخص و از جمله، نياز به تفريح و سرگرمي مجموعه

آمده كه نگارندگان آن را  »مصرف قليان و درمان بيماري«عنوان  اي با  ها، مقوله در بخش يافته
چنـان   ضـوعي آن شناختي مو اند؛ هرچند اين موضوع به لحاظ مردم هاي پيشين نديده در پژوهش

شناختي در ميـان   هاي مردم درواقع، نتايج پژوهش. رسد غامض و چندان دور از ذهن به نظر نمي
نمايـد؛   نمايان و گاه برخي صوفيان چنين امري را تا حد زيـادي قابـل فهـم مـي     ها، صوفي شمن
آور،  هـم كه گفته شده است اين افراد يا از طريق رقص و موسيقي يا استعمال برخي مـواد و  چنان
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و به نوعي مرز ميان واقعيـت و  ] 14[شوند  مخدر و مشروبات مسكر از احواالت طبيعي خارج مي
شود و در اين ميان، تجارب و تصوراتي كه از بدن و يا موضوعات  وهم در ذهن ايشان مخدوش مي

سـان  اشتباه با ادراكات فرد در حالت طبيعـي يك  شود به ديگر در حالت خلسگي بر افراد واقع مي
بر تسكين درد پس از استعمال  دار مبني از اين منظر، دعوي زنان خانه .]10؛ 1[شود  پنداشته مي
آور، قدري  تخدير  گونه فهم كرد كه گويي ايشان نيز به دليل مصرف اين مادة توان اين قليان را مي

شود  ا از آالمي ميه گيرند و اين مسئله احتماالً موجد تغيير ادراك آن فاصله مي  از حاالت طبيعي
دار روسـتا مصـرف    بنابراين، در تصورات زنان خانـه . كه فيزيك بدنشان را درگير خود كرده است

  .ها تبديل شده است هاي آن قليان به عاملي براي درمان برخي بيماري
ويـژه در   بـه  ،چگونگي تقويت و تداوم انسجام گروه يا اجتماع زنانـه از خـالل مصـرف قليـان    

 ةدر پژوهش حاضر، تأكيـدي مجـدد بـر ايـد     شده بحث ةعنوان آخرين مقول آن، بهصورت جمعي 
هـاي تـام    پديـده «در گروه  دكه مصرف قليان را باي استبر اين نكته  نخستين اين نوشتار مبتني

هـاي معنـايي گونـاگون را     هـاي فرهنگـي و داللـت    قرار دارد كه در حول خود، زمينه» اجتماعي
اجتمـاعي   اي ترين صورت، مصرف قليان را بايد از ايـن منظـر پديـده    ادهدر س]. 38[ نمايد بازمي

هـاي   هـاي اجتمـاعي مشـخص و نيـز گـروه      دار سـطح روسـتا را در گـروه    دانست كه زنان خانـه 
و  كنـد  مـي هـا برقـرار    كند، روابـط اجتمـاعي را مجـدداً ميـان آن     شان گرد هم جمع مي دوستي

  .دكن و تداوم انسجام گروهي ايشان را فراهم مي درنتيجه، امكاني براي تقويت هرچه بيشتر
 جهـت توان گفـت پـژوهش حاضـر بـا حركـت در       مي ،بندي كوتاه طوركلي و در يك جمع به

دادن اينكه مصرف قليـان بـراي زنـان دامـن حـائز چـه        يعني نشان ـ االت اصلي مطرح در آنؤس
؛ و داردهـا   يسـتي و جهـان آن  چه نسبتي با موقعيت ز ،بخش بوده اهاي معن معاني با كدام داللت

اي  نشان داد كه پديدة مصرف قليان مسـئله  ـ ند؟ا وجوي چه چيزي طريق در جست  ايشان از اين
شناسانه به آن نگريسته شود، بلكـه   نيست كه صرفاً از نظرگاه پزشكي، انحرافات اجتماعي يا روان

. اسـت تأمـل   درخـور اجتماعي بسيار   ـ  ها، اين پديده يك مضمون فرهنگي اين جنبه همةفارغ از 
دار  زنان خانه از سويمصرف قليان   ديم، در جريانكرطور كه در صفحات گذشته مشاهده  همان

آوردن بـه   بستر و روي كردن براي مهيا اي كننده روستاي دامن، ابعاد و عوامل فرهنگي بس تعيين
يابي در سـطح اجتمـاع    ييد و هويتعقايد، سنن و آداب و رسوم، احساس نياز به تأ. اند آن دخيل

يافته به فرد طي ارتباطات اجتماعي و زنـدگي   هاي انتقال جستن از تنش و اضطراب روستا، دوري
روزمره و نيز تالش براي دستيابي به نوعي عامليـت زنانـه در اجتمـاع بـراي تخفيـف فشـارهاي       

گرايـي و گـذران اوقـات     لذت تفريح، ةهاي زنان در زمين آمده، ارتقاي سطح نيازمندي روحي وارد
كنندگي قليـان و تسـكين برخـي     از امكانات تفريحي مرسوم، اعتقاد بر درمان يرضايتنافراغت و 

اي كـه   مؤلفـه  منزلـة  ها از طريق مصرف آن و همچنين ابزار قـراردادن قليـان بـه    آالم جسمي آن
هـايي   يـل و مقولـه  دال ةد، عمـد شـو  ي زنان ميهموجب تقويت و تداوم هرچه بيشتر انسجام گرو
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. اسـت دار  چنـين رفتـار فرهنگـي در ميـان زنـان خانـه       ةكننـد  بخش و تبيين هستند كه روشني
 ةاجتماعي با مجموعـ  ـ  فرهنگي ةاين پديد ،دهد هاي مطالعه نشان مي همچنان كه يافته ،بنابراين

از يكديگر ميسر ها  كه انفكاك آن طوري به ؛گرفته حقايق اجتماعي در ارتباطي بس تنگاتنگ قرار 
اين مجموعه در كليت خـويش   همةتر آن نيازمند در نظر گرفتن  و براي فهم بهتر و كامل يستن

بـار و   گذاشـتن بـر پيامـدهاي زيـان     روي قصد ما انكـار يـا سـرپوش    همه و به هيچ با اين. هستيم
بيــنش «مبنـاي اعتقـاد بـه نـوعي      عكـس، بـر   مصـرف دخانيـات نبـوده اسـت؛ بـه      ةزننـد  آسـيب 

اساساً مستلزم فهـم مسـئله بـوده و در ارتبـاط بـا       بر اين باوريم كه حل مسئله» شناختي سانان
يم كـه بـه گسـترش هرچـه     هستهايي  ها و داللت نيز ناگزير از توجه به زمينه شده مطالعه ةپديد

ريـزي   بنابراين، پـيش از هرچيـز نيازمنـد برنامـه    . دشو منجر مي شده مطالعه ةبيشتر آن در جامع
يـافتن   ساز سـوق  زمينه ظور ارتقاي كيفيت زندگي زناني هستيم كه موقعيت در حاشية آنانمن به

  .استچنيني  هاي اين ايشان به سوي پديده
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