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فه�ست مطالب





همان  یا  اجتماعی  معضالت  باب  در  است  اثری  رو،  پیش  کتاب 
آسیب های اجتماعی. در نگاه اول، چنین می نماید که این کتاب هم یکی 
از بسیار آثاری است که در این زمینه نوشته شده است و سخن تازه ای 
ندارد. اما با کندوکاو بیشتر در کتاب درمی یابیم که گرچه معضالت 
کتاب های  در  را  آن ها  است که  و کالنی  عام  بررسی شده معضالت 
دیگر هم می توان سراغ گرفت، اما چشم اندازی که این اثر به معضالت 
اجتماعی دارد، یگانه و منحصربه فرد است: تحلیلی خرد و تعامل گرایانه 
و مبتنی بر تفسیر. در این اثر کوشش شده است که معنای سوبژکتیوی 
را که کنشگران (در اینجا افرادی که دست به اعمال غیرعادی می زنند) 
به عملشان اسناد می دهند و از رهگذر تعامل با دیگران یا تخاطب با 
خویشتنی ابژکتیو و اجتماعی به  دست آمده است، بازنمایی شود - 
همان وظیفه ای که ماکس وبر به طور عام و تعامل گرایی نمادین به طور 
خاص برای جامعه شناسی در نظر گرفته اند. بدین منظور نویسندگان 
این اثر، به درستی، روش مطالعۀ موردی را برگزیده اند و با استفاده از 
یادداشت های کنشگران یا مصاحبه های عمقی با آن ها، کوشش کرده اند 
که به معنای سوبژکتیوی که سوژه ها از رهگذر تفسیر و نیز تعامل با 

پیشگفتار مت�جم
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دیگران به اعمالشان اسناد می دهند، راه بیابند. به نظر من، نویسندگان 
این کتاب در نشان دادن جهان نمادین کنشگراِن درگیر در معضالت 
اجتماعی موفق شده اند و خواننده را به همدلی با این کنشگران و فهم 

آنان وامی دارند .
از آنجا که موردپژوهی های این کتاب ناظر به جامعۀ امریکاست، 
طبیعی است که برخی از آنها داللت بر معضالتی می کنند که شباهت 
چندانی با معضالت جامعۀ ایران ندارد. البته حتی این موردپژوهی ها نیز 
کاربرد روش شناختی دارند و بی ثمر نیستند و چه بسا در آینده در ایران 

هم مصداق بیابند. 
ترجمه این اثر را به مادر عزیزم و همسر بردبارم تقدیم می دارم. 
همچنین جا دارد از دوست عزیزم، علیرضا بشردوست، که مرا در این 
مسیر یاری کرد، یاد کنم. امیدوارم کتاب حاضر، در غنابخشیدن به 

نوشتارگان فارسی موجود در این حوزه سهمی داشته باشد.



معضالت  بررسی  در  موردپژوهانه 1  رویکردی  آفرینش  به  ایده ای که 
اجتماعی انجامید، نخست هنگامی پدید آمد که نویسندگان این کتاب 
نشستی برگزار کردند تا دربارۀ طرح پژوهشی دیگری به ارزیابی هایی 
برسند. دراثنای این بحث، ویژگی های گوناگون رویکرد موردپژوهی  
برای ارزیابی معضالت اجتماعی نیز سنجیده شد. مطالب این کتاب 

نتیجۀ این بحث  بود.
در حال حاضر، نویسندگان اغلب متون درسی مقدماتی معضالت 
اجتماعی، در برقراری تمایز میان مباحث مندرج در این کتاب ها، جز 
مفاهیم عام و بنیادین جامعه شناسی، به دشواری برمی خورند. نویسندگان 
کتاب های معضالت اجتماعی، اغلب برای گنجاندن مباحثی گسترده و 
متعدد در کتاب خود، بر سه یا حتی چهار چشم انداز نظری تمرکز 
می کنند، حتی اگر یک یا بیش از یکی از این چشم اندازها نتواند ازطریق 
بحث و تبیین چیز چندانی در باب فرایندی که از رهگذر آن معضالت 
اجتماعی گسترش می یابند، بگویند و یا دربارۀ اینکه چرا آن ها پابرجایند 
و راه حلی برایشان نیست. هدف ما از همکاری با گروهی از پژوهشگران 
1. case study

درآمد
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برجسته این بود که بر تخصص درخور مالحظۀ آن ها تکیه کنیم و هر 
فصل این کتاب را به نویسنده ای اختصاص دهیم تا هرکدام بتوانند 
وسعت معضلی خاص را بسنجند و سپس پرتو تازه ای به عوامل و 

مسائل گوناگون دخیل در رشد معضل اجتماعی بیفکنند.
رویکرد  به سبب  نه تنها  برگزیدیم  کتاب  این  برای  که  مباحثی 
موردپژوهی به کاررفته در آن بلکه ازنظر موضوعی هم با مباحث معمول 
از  نمونه هایی  وقتی  است.  متفاوت  اجتماعی  معضالت  کتاب های 
مباحث مندرج در این کتاب در کتاب های معضالت اجتماعی می آید، 
اغلب از آن ها برای اشاره ای گذرا به مسائل دیگر استفاده می شود. هدف 
ما کاوش در معضالت اجتماعی منتخب و مسائل دیگری که برای پیکرۀ 
سیاسی1 اهمیت دارد و نیز به دست دادن موردپژوهی های انضمامی از 
افرادی است که بنا به تعریف کمابیش درگیر رفتار غیرعادی شده اند. در 
هر فصل، ویژگی ها و عوامل منحصربه فردی که در معضلی اجتماعی 
دخیل اند نشان داده می شوند تا توضیح داده شود که افراد چگونه در 
معرض خطر قرار می گیرند. گرچه رویکرد موردپژوهی به هریک از 
نویسندگان امکان می دهد که جنبه های مهمی از زندگی افرادی خاص را 
توصیف کنند، معضالت اجتماعی  موردمالحظۀ آنان در سراسر جامعه 
پراکنده شده اند و مختص سن، جنسیت، نژاد یا طبقۀ اجتماعی خاصی 
نیستند. با بازبینی گسترۀ معضلی خاص و سپس پروراندن پژوهشی 
موردی  با استفاده از چشم انداز تعامل نمادین۲، قصد داریم که تبیینی 

پرمایه تر و شاید پذیرفتنی تر ارائه کنیم.
گرچه ممکن است بازشناسی، سرشت و فهم معضالت اجتماعی 
طی زمان دگرگون شود، موضوعات موردبحث در فصل های پیش رو، 
تحلیلگران هریک محتاج  از  بسیاری  ازنظر  اجتماعی اند که  مسائلی 

1. Body politics
2. symbolic interaction
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راه حل  اند. افزایش بودجۀ فدرالی و ایالتی برای تشویق پژوهش هایی 
که به تعیین گستره و میزان مصرف مواد مخدر، بی خانمانی، طالق، 
آزار جنسی، معضالت مربوط به نفقۀ کودکان و خشونت خانگی کمک 
می کنند، نشانگر نگرشی عمومی مبنی بر لزوم انجام کاری برای رفع این 

معضالت است.
پس از کشف معضل کودک آزاری در دهه های  19۶۰ و 19۷۰، 
بودجه های پژوهشی مشابهی به مطالعه دربارۀ این معضل و نیز پژوهش 
در باب خودکشی، بزهکاری نوجوانان، بیماری های آمیزشی مسری، 
سوءمصرف الکل و مواد مخدر و آزادی های مدنی، سرازیر شد. مراکز 
مددکاری تحت حمایت دولت هم در این دوره تأمین مالی شدند. در دهۀ 
19۸۰، حمایت پژوهشی و دیگر اشکال حمایت دولتی بر زمینه هایی 
چون بیماری واگیردار ایدز/اچ آی وی، حقوق قانونی، بیماری روانی، 
زوجه آزاری و درنهایت همسر آزاری متمرکز شد. سرتاسر دهۀ 199۰، 
اشکال گوناگون خشونت خانگی ازجمله آزار سال خوردگان، تمرکزی 
دوباره بر سوءمصرف مواد مخدر، نگاهی نزدیک تر به قربانیان جرم، 
سوءرفتار حقوقی و مسائلی که با معضالت منحصربه فردی که زنان 
تجربه شان می کنند نیز تا اندازۀ زیادی از همان نوع حمایت برخوردار 
شدند. این نمونه ها نشان  دهندۀ تغییری در وجدان عمومی است، نه تنها 
در به چالش کشیدن ارزش های اجتماعی سنتی، بلکه در بذل توجه به 

مسائل مرتبط با حقوق بشر و کرامت فرد.
در راستای این دگرگونی در ارزش های اجتماعی، در قبال آنچه به 
»ذهنیت استحقاق«1  مشهور است، واکنش عمومی دیگری صورت 
قانون شکنی  انتخاب،  قدرت  با  افرادی که  به  نسبت  و  است  گرفته 
می کنند، مدارای عمومی کمتر شده است. در دهۀ 199۰، این واکنش 

entitlement mentality .1. به حالتی ذهنی گفته می شود که در آن فرد بر این باور است که 
امتیازات، حق  بدیهی و مسلم اوست.
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عمومی سبب شد دولت خط مشی هایی بگذارد که در آن ها مسئولیت 
به اجتماع های محلی و متعاقب آن به افراد بازگردانده شود. بااین حال 
پیامدهای ابتکارهای دولت ازجمله آزادکردن هزاران نفر از مٔوسسات 
بهداشت روانی ایالتی و کاهش طول مدت اعانۀ عمومی1، اکنون سبب 
معضالت اجتماعی پیش بینی پذیری همچون افزایش شمار  بی خانمان ها 

شده است.
یکسان  دیگر  نسل  به  نسلی  از  اجتماعی  معضالت  برخی  البته 
می مانند و چنین می نماید که جرم و خشونت نمونه هایی از معضالت 
اجتماعی اند که همیشه توجه و تخیل عمومی را به خود جلب می کند. 
این نوع معضالت اجتماعی به زمان یا مکان خاص محدود نمی شود و 

به همین دلیل در این کتاب هم آورده شده اند.

چشم انداز کتاب
است.  رفته  به  کار  این کتاب  در  سنتی  جامعه شناختی  رویکرد  دو 
نخستین آن ها، پارادایم تعامل  نمادین است که با استفاده از رویکرد 
به کاربستن روش موردپژوهی که  به  کار گرفته می شود.  موردپژوهی 
فن تحلیلی معتبری است به هریک از نویسندگان امکان می دهد که 
بر تجارب، موقعیت ها و اوضاع واحوال نمادین افراد واقعی در درون 
با  بافت۲ معضل اجتماعی عام تر تمرکز کنند. تحلیل تفسیری خرد 
رویکرد تعامل گرایانه از معضالتی که اغلِب تحلیلگران معضالتی کالن 
تلقی شان می کنند، دشوار و چالش برانگیز است و هریک از همکاران 
از داده های ملی بهره می برند تا بنیانی برای ارزیابی شان در سطح فردی 
این کار، هارتموت بی. ماکروس3  انجام  آنان هنگام  برپا کنند. همۀ 

1. public assistance
2. context
3. Hartmut B. Mokros
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(1995) را سرمشق خود قرار داده اند که می گفت:
در بافت پیوندهای اجتماعی است که خود را تجربه 
می کنیم - یعنی از رهگذر کنش ها و واکنش هایی 
که دیگران (ازجمله خود در مقام دیگری) با خود ما 
دارند ]...[ »ذهن« صحنۀ نمایشی می شود که خود 
نسبت به خویش نقش دیگری را ایفا می کند. به دیگر 
سخن، خود با نگریستن در بازتاب خویش در آیینۀ 
چشمداشت های دیگران برای خویش به یک مسئله 
بازتاب خود  و  تعامل  از رهگذر  ما،  بدل می شود. 
هنگامی  می یابیم که  هویتمان  از  درکی  دیگری،  در 
پیوندهای  به  می شود که  فهمیده  شکل  به  بهترین 

اجتماعی نظر کنیم (1۰9۴و1۰95).
فرایند  به مثابۀ یک  را  این کتاب، معضالت اجتماعی  نویسندگاِن 
فرایند  این  بررسی می کنند.  به لحاظ سوبژکتیو مشکل ساز1  اجتماعی 
اجتماعی بر سرشت رفتار انسان انگشت می گذارد و بر لزوم فهمی 
مقام  در  هم،  ما  می کند.  داللت  انسان  رفتار  مطالعۀ  در  همدالنه۲ 
چارلز  درکی که  به دست آوردن  با  می توانیم  انسان،  رفتار  تحلیلگران 
درک  یعنی   - است  آن  مدافع   (]19۰۲[  19۶۴) هورتون کولی3 
این  افراد درگیر در  جهت گیری به سوی رفتاری خاص از چشم انداز 
فرایند - دریابیم چرا افراد به این شیوۀ خاص رفتار می کنند. گهگاه 
این جهت گیری ها فهم ابژکتیو ما را به  چالش می کشد، اما آن ها بر 
سرشت فعال و خودآگاهی رفتار انسان پای می فشارند. مطابق نظر 

1. problematic
2. empathetic understanding
3. Charles Horton Cooley
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جروم مانیس1 و برنارد ملتزر۲ (19۷۸) وجه ممیز این رویکرِد به لحاظ 
سوبژکتیو مشکل ساز به فهم معضالت اجتماعی از سایر رویکرد ها  ، 

جهت گیری  تعامل گرای نمادینش است.

چشم انداز تعامل گرایی نمادین
چشم انداز تعامل  نمادین می تواند برای هر معضل اجتماعی تبیین نظری 
نخستین باشد. این مکتب که پایه گذار آن هربرت بلومر است شاخه ای 
از روان شناسی اجتماعی رفتار انسان است و معرف نخستین مرحلۀ 
تکوین نوع آمریکایی جامعه شناسی است. تعامل گرایی نمادین سنتی 
است که به بیان رندال کالینز3 (199۴: ۲۴۲و۲۴3) »دغدغه اش سوژۀ 
انسانی است و جهان اجتماعی را با آگاهی و عاملیت انسان بنا می سازد. 
]...[ ]این سنت[ بر سیالیت و معناداری انسان باوری صحه می گذارد«. 
این چشم انداز فرد را واحد تحلیلش قرار می دهد و بدین سبب فهممان 
را از جهان نمادین مهمی که بر زندگی روزمره  اثر می گذارد افزایش 

می دهد.
میراث چشم انداز تعامل اجتماعی را می توان در فلسفۀ اجتماعی 
چارلز هورتون کولی (19۶۴ ]19۰۲[) و کوشش های جورج هربرت 
مید۴، پراگماتیست و رفتارگرای اجتماعی ، دنبال کرد. مید برخالف 
بر  واتسون5)  جان  (مانند  زمان  آن  سرشناس  روان شناسان  پافشاری 
مید (193۴)  بررسی کرد.  را  و کارکرد ذهن  بیرونی، سرشت  رفتار 
در جامعه شناسی تفکرش، این نظریه را مطرح کرد که زبان و کنترل 
مبنایی را برای یک روان شناسی اجتماعی در باب ذهن، خود و جامعه 

1. Jerome Manis
2. Bernard Meltzer
3. Randall Collins
4. George Herbert Mead
5. John Watson
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تشکیل می دهند. بازیگران اجتماعی، یا ناآگاهانه در کنش های متقابل 
را  آگاهانه هنجارها  به واسطۀ تصمیم گیری  یا  دیگران  با  روزمره شان 

می سازند.
اخیراً، نیل مک کینون1 (199۴) با تصدیق پیوند نظری تعیین کننده ای 
که میان زبان و تجربه های عاطفی وجود دارد، سهم مید را پررنگ تر 
می کند. مطابق نظر مک کینون، زبان در آشکارکردن تجربه های عاطفی 
نقش مهمی ایفا می کند: »زبان نقش یک مخزن زبانی را برای معانی 
شدیداً اثرگذار ایفا می کند ]...[ تعامل نمادین نه تنها متضمن پردازش 
شناختی داده های راجع به اشیاء و رخدادهاست، بلکه شاید حتی از این 

هم بنیادی تر، دربردارندۀ روابط مٔوثرشان هم باشد« (ص3).  
نقش۲ معروف  نظریۀ  به  نمادین که  تعامل گرایی  از  دومی  شاخۀ 
است، خود را در نسبت با ساختار اجتماعی توضیح می دهد (کالینز، 
199۴). نظریۀ نقش به وسیلۀ نظریه پردازان انتزاعی اندیش تری مطرح 
شد که ایده هایشان را با پارادایم کارکردگرایی جامعه شناختی  که بعدها 
نظریۀ غالب شد، مرتبط  دانستند. تبیین های این نظریه رفتار انسان را 
با مجموعۀ نقش ها پیوند می دهند. تبیین نظریۀ نقش این است که هر 
شخصی هم زمان حائز شماری منزلت3 است و بر مبنای این منزلت ها 
تعدادی نقش  متمایز از هم را نیز ایفا می کند. آنجا که فرد می کوشد 
به مسئولیت ها و تکالیف روزمره اش عمل کند، گاهی منزلت ها و/یا 
نقش های فرد باهم در رقابت قرار می گیرند و درنتیجه دچار تنش و 

تضاد می شوند.
در  می توان  را  نمادین    تعامل گرایی  نوع  دو  هر  از  جنبه هایی 
موردپژوهی های مندرج در این کتاب یافت. یعنی خواننده در معرض 

1. Neil MacKinnon
2. role theory
3. sutats
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تعامل گرایی  از  نوعی  نیز  و  موقعیت ها  خودانگیختگی  و  سیالیت 
نمادین قرار می گیرد که در آن واقعیت آغازین با جابه جایی افراد در 
موقعیت های اجتماعی تغییر می یابد. بنابراین به اصطالح دابلیو. آی. 
تامِس1، پیشگویی خود انجام۲ اهمیت چشمگیری برای کنشگر دارد. 
مطابق با فرمول تامس »کیفیت زندگی اجتماعی همان گونه ای می شود 
که افراد دربارۀ آن می اندیشند« (به نقل از: کالینز، 199۴: ۶1). همچنین 
خواننده مدل نظری انتزاعی نظریه پردازان نقش را برای فهم روابط میان 
فرد و ساختار و پیچیدگی اوضاع واحوال اجتماعِی موردبررسی در هر 

فصل مفید می یابد.
همکاران به مسائل مرتبط با معانی، انگیزه ها و کنش های سوبژکتیو 
می پردازند. در اغلب فصول یک یا دو نمونه به  کار گرفته می شود . در 
موارد دیگر، تحلیل موردپژوهی بر گروه کوچکی از افراد مبتنی است، 
زیرا این رویکرد به ویژگی های گوناگون آدمیان توجه می کند. از این 
رهگذر نمادهایی را که معانی و تفاسیر سوبژکتیو تعامل انسانی را شکل 
می دهند و تأثیری را که این تفاسیر و معانی بر عواطف و تجارب دارند، 

آسان تر می توان درک کرد.
نظر به اینکه فرهنگ معرف جنبۀ نمادین زندگی اجتماعی (ِبلک، 
19۷۶: ۶1-۷9) است، این معضالت انسانی هم معرف پاره ای از این 
واقعیت فرهنگی است، حتی اگر نمود هیچ یک از عناصر خوب و زیبای 
آن نباشد. هر نویسنده می تواند به جوهر آنچه سی. رایت میلز3 (19۴۰) 
واژگان انگیزشی۴ می خواند دست یابد. این انگیزه ها راهبردهای کنش  

1. W. I. Thomas
self-fulfilling prophecy .۲. آن گونه از پیش بینی را می گویند که بعد از آنکه اعالم یا صادر 
می شود خودش شرایطی ایجاد می کند که باعث می شود همان پیشگویی به حقیقت بپیوندد. م.
3. C. Wright Mills

vocabularies of motives .۴. زبانی که افراد برای توصیف انگیزه ها و تبیین رفتارها به  
کار می برند. م.
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و روایت های انگیزشی اند که نظامی توجیهی را نمایندگی می کنند که 
آدمیان به وسیلۀ آن می کوشند در درون بافت فرهنگی پذیرفته شده برای 
برخوردهای  در  انگیزشی  روایت های  این  پیدا کنند.  جایگاهی  خود 
رودررویی (تعامل های نمادینی) نمود می یابد که مطابق نظر ناخمن 
بن یهودا1 (19۸5: ۲11-۲13) »سازوکاری برای پل زدن میان تحلیل 
خرد و کالن و ]...[ شیوه ای برای تغییر یا تثبیت مرزبندی های ]این 
دو سطح[ به  دست می دهد«. گرچه معضالت اجتماعی سطح کالن 
می تواند هستۀ مرکزی تحلیل باشد، چنین می نماید که شناخت واژگان 
واقعیت سودمند است که چرا  این  به  برای پی بردن  متغیر  انگیزشی 
شرایط اجتماعی خاصی سبب نگرانی عمومی می شود، اما شرایط دیگر 
تنها وقتی معضل می شود که در ارزش ها، اخالق و منافع اجتماعی 

تغییری روی دهد.

روش موردپژوهی
نویسندگان کتابی با عنوان نمونه ای برای موردپژوهی (فیگین و دیگران، 
ابزار پژوهشی  1991) علت این را که رویکرد موردپژوهی می تواند 
موردپژوهی  می دهند.  توضیح  باشد  اجتماعی  علوم  در  ارزشمندی 
هرگاه  و  است  به جا گذاشته  غنی  میراثی  پژوهشی  راهبردی  به عنوان 
پژوهشگران، حوزه های تازه ای را می کاوند این فن کارایی اش را بار 
میدانی  پژوهش  ازطریق  محتوا  نمی کند  فرقی  می کند.  اثبات  دیگر 
قوم نگارانه۲ یا تاریخ زندگی افراد و خانواده ها یا داده هایی که متناسب 
با گروه های گسترده است پدید آمده باشد، موردپژوهی فرصتی بی همتا 
برای ارزیابی انبوهی از داده های مربوط به باورها، معنای اجتماعی، 
عرف ها، ساختار، شبکه های اجتماعی، پیوستگی اجتماعی و تغییرات 

1. Nachman BenYehuda
2. ethnographic field research
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مکان های طبیعی فراهم می آورد (شیوبرگ و دیگران، 1991: ۷-۴). 
و همان گونه که فیگین1، اروم۲ و شیوبرگ3 (1991) اشاره می کنند، 
موردپژوهی ها می توانند به شکل گیری نظریه های عام تر در باب رفتار 

انسان یاری رسانند.
این موردپژوهی ها رابطۀ میان فرد و جامعه را با آوردن مصداق 
نشان می دهند. همچنین این مطالعات با استوارکردن تجربۀ یادگیری 
بر واقعیت تحقیق و تحلیل عمقی و چندبعدی، فهممان از سرشت 
دیگران  و  فیگین  جو  چنان که  می برند.  باال  را  اجتماعی  معضالت 
رویکرد  چگونه  دریافته ایم که   ]...[ »(ما)   :(39  :1991) می گویند 
موردپژوهی، فهممان از ’دیگران‘ و ’خود ‘ را وسعت بخشیده است.« 
خواننده می تواند بر پایۀ فرشتیِهن۴ یا فهمی که از چشم انداز سوژه ها به 

 دست می آید، دربارۀ مسائل پیچیده بازاندیشی کند.
حتی  یا  فرد  یک  توصیف  نمونه ها صرفًا  و  اجتماعی  معضالت 
معدودی از افراد نیست، بلکه هر نمونه نمود آن چیزی است که امیل 
دورکیم (193۸؛ 1951 ]1۸9۷[) تحت عنوان واقعیت های اجتماعی5 
می کند.  اشاره  آن ها  به  اجتماعی اند  معضلی  خاص  چیزهایی که  یا 
نویسندگان این کتاب، برخالف دورکیم درون سنتی کار می کنند که آن 
را جامعه شناس برجسته، ماکس  وبر (19۶۸)، پایه گذاری کرد. تحلیل  
وی از سنخ های آرمانی۶ پوششی عام به  دست داد تا این مطالعات موردی 
زیر سایۀ آن عرض اندام کنند. این نویسندگان این کار را با پرداختن به 
سویۀ منفی هر مورد و انگشت نهادن بر اثرات تعامل میان شخص و 

1. Joe R. Feagin
2. Anthony M. Orum
3. Gideon Sjoberg
4. verstehen
5. social facts
6. ideal types
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سپهر عمومی و ساحت های اجتماعی انجام می دهند (ماریس، 199۷). 
ساحت اجتماعی از این تعامل، معانی نمادینی پدید می آورد که برخی 
اهمیت کمتر و برخی اهمیت بیشتری دارند. همان گونه که دانِلد ِبلک1 
معرض  در  بیشتر  فرد  هرچه   ،(۸3-۶3 :19۷۶) است  اشاره کرده 
ابتناء  ازآنجاکه  می شود.  عمیق تر  عرفمندی اش  بگیرد،  قرار  فرهنگ  
واقعیت نمادین فرد بر فرهنگ است، برخی از افراد پاسخ گسترده تری 
به این معانی نمادین نشان می دهند؛ اما به هرروی همه پاسخ می دهند. 
جدیت آنچه رفتار غیرعادی اش می خوانند، هم به عرفمندی فرد کنشگر 

و هم به عرفمندی قربانیان این رفتار، بستگی دارد.
همۀ فصول حول رویکرد برساخت گرایی اجتماعی به فهم رفتار 
غیرعادی بنا شده اند و هرکدام بینشی عملی برای فهم پویش های پیچیدۀ 
اجتماعی دخیل ارائه می کند. همکاران با استفاده از تجربیات واحد 
تحلیلشان، یعنی فرد، فهممان را در سطح انتزاع از پویش هایی دخیل 
در معضالت اجتماعی و نیز از مسائل شخصی باال می برند. همکاران، 
نمونه های  سپس  و  می کنند  مالحظه  را  معضل  سرشت  نخست 

موردپژوهی را ذیل بافت اجتماعی عام تر قرار می دهند.
به  کار  موردپژوهی  رویکرد  از  اصل  چند  یا  یک  فصل  هر  در 
گرفته می شود. این اصول بنا به گفتۀ فیگین و دیگران (1991) از این 
قرارند: 1. مطالعۀ افراد در مکان های طبیعی؛ ۲. مطالعۀ کل نگرانه۲ به 
پیچیدگی های کنش و معنا؛ 3. درکی از زمان و تاریخ و ۴. آفرینش نظریه 
و/یا تعمیم نظریه. گرچه هر فصل به گونه ای نوشته شده است که عاری 
از زبان فنی باشد، مفاهیم برای مقاصد تفسیری به  کار برده می شوند 
و برای فهم انگیزه ها و منافع افرادی که ماجرایشان به واسطۀ داده های 
پرسش نامه ای، دفتر خاطرات، نامه نگاری، مصاحبه های شخصی نقل 

1. Donald Black
2. holistic
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می شود، سودمندند. به تعبیری، خواننده بخشی می شود از آنچه اروینگ 
تجارب  معرف  نظم،  این  می نامد.  تعاملی۲  نظم   (19۸3) گافمن1 
تعاملی زندگی افرادی است که جهان شناختی  شخصی و پاسخ های 
برهه ای کوتاه، بدل  این جهان، در  نمادگرایی  سازندۀ  به  رفتاری  شان 
می شود به تجارب رودررویی که می تواند برای همه شان معنادار باشد.

مسائل مرتبط با سالمت
بخش اول یعنی مسائل مرتبط با سالمت توجه عموم را جلب می کند؛ 
قرار  سیاسی  دستور کار  در  یا  می شوند    آورده  رسانه ها  در  یا  زیرا 
می گیرند. این مسائل مرتبط با سالمت در این بخش گروه بندی شده اند، 
چراکه همه شان نتیجۀ انگیزۀ انسانی  اند. می توان استدالل کرد که اغلِب 
افراد طرز رفتاری را برمی گزینند که همیشه انجام می دهند، حتی اگر 
نتیجه اش برای دیگران ناخوشایند باشد. بنابراین بدون میل و انگیزۀ 
الزم برای درگیرشدن در کنش یا الگویی رفتاری معضلی که در پی آن 

می آید روی نمی دهد.
غالبًا در پی واکنش اجتماعی به یک معضل، برنامه های خاصی 
پدید می آید. هریک از این مسائِل مربوط به سالمت آن قدر مایۀ نگرانی 
عملی  یا  پژوهشی  برنامه ای  آن،  به  پرداختن  برای  است که  عمومی 
طرح ریزی می شود. به هرحال، افراد اگر میل و انگیزه ای درخور نداشته 
باشند، به رفتار افراطی شان ادامه می دهند یا شاید در تشخیص اینکه در 
حل معضل شخصی شان تنها نیستند، ناتوان باشند. مجموعۀ معضالت 
اشخاص درگیر، به چیزی می انجامد که اعالم می شود معضلی است که 

اهمیت ملی دارد و بایستی بدان توجه بیشتری کرد.
دهۀ نود، معرف دوره ای بود که روزبه روز افراد بیشتری از وضعیت 

1. Erving Goffman
2. interaction order
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حمایت  تحت  دوره،  این  در  همچنین  یافتند.  آگاهی  سالمتی شان 
دولت فدرال پژوهش های فراوانی صورت گرفت. این پژوهش ها به 
شواهد مهم و نیز یافته های کمتْر یقین آوری انجامیدند که این مدعا را 
تقویت می کردند که  فشار روانی بلندمدت برآمده از رخدادها و شرایط 
نه تنها  افراد  می گذارد.  اثر  سالمت  بر  و کاری  تحصیلی  خانوادگی، 
به لحاظ روانی و اجتماعی بلکه به لحاظ فیزیولوژیک هم تحت تأثیر 

قرار می گیرند.
قراردادن خودکشی،  استدالل کرد که  بتوان  شاید  بافت،  این  در 
بی اشتهایی عصبی1، مصرف و سوءمصرف الکل و مواد مخدر و ایدز 
در دستۀ مسائل حوزۀ سالمت، این مباحث را مانعة الجمع نمی سازد. 
چنین استداللی را نباید بی اهمیت انگاشت، چراکه پیامدهای هریک از 
معضالت اجتماعی مندرج در این بخش نه تنها بر سالمت و بهروزی 
افراد معّین بلکه بر دیگران ازجمله اعضای خانواده نیز اثر می گذارد. 
همین پیامد ممکن است درمورد هریک از مباحثی که در این کتاب ارائه 

شد، صادق باشد.
تغییر  می افکند.  نظر  خودکشی  روبه رشد  معضل  به  اول  فصل 
ارزش های اجتماعی غالبًا به درک های عمومی متضادی از این معضل 
اجتماعی می انجامد. برای نمونه، اخیرًا توجه عمومی به سوی نوعی از 
خودکشی جلب شده است که کسانی مرتکب می شوند که یا در اثر 
بیماری درد می کشند یا جهان نمادینشان آینده ای را به  تصویر می کشد 
که ازقرارمعلوم از آسایش عاطفی و جسمی در آن خبری نیست. چنین 
شرایطی واکنش های اجتماعی گوناگون و نیز پیامدهای قانونی بسیاری 
را هم برای بازماندگان و هم برای پیکرۀ سیاسی در پی دارد. بحث از 
خودکشی طی چند دهۀ اخیر به صورت رسمی و مستند درآمده است 
ِسنی ای  میان گروه های  در  معضل  این  نشان دهندۀ گستردگی  این  و 

1. anorexia nervosa
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است که بیش از همه در معرض خودکشی اند. همچنین این صورت 
رسمی مستند، نگاه دوباره ای به تبیین های نظری ای که فهم  ما را از علل 
روی دادن خودکشی ازجمله جنبه های عقالنی دخیل در تصمیم گیری به 
خودکشی باال می برد، فراهم می آورد. برای نشان دادن انبوه تجربه های 
عاطفی مرتبط با انگیزۀ خودکشی موردپژوهی نانسی، زنی میان سال 
که افکار خویش راجع به خودکشی را در دفتر خاطراتش آورده است، 
مورد استفاده قرار گرفت تا پشت صحنۀ رفتار کسی را به  تصویر  کشد 
که جهان نمادینش  در زمان خودکشی، در مقایسه با آیندۀ درخشانی که 

سال های جوانی اش نوید می داد، رنگ می بازد.
در فصل دوم، بی اشتهایی که معضلی مهم در میان زنان آمریکایی 
جوان است با اشاره به پیامدهای اجتماعی، روان شناختی و فیزیولوژیک 
گوناگون آن مورد بحث قرار می گیرد. عوامل اجتماعی و روان شناختی 
و  می کنند  تجربه  جسمی ای که  پیامدهای  جوان،  زنان  بر  اثرگذار 
می برند  رنج  تغذیه   اختالل  این  از  افرادی که  خانوادگی  ویژگی های 
توصیف می شود. پژوهشی موردی از سارا که سابقۀ بی اشتهایی عصبی 
داشته است، ارائه می شود تا عوامل پیچیده ای را نشان دهند که در 
فرایند منتهی به معضل بی اشتهایی عصبی، تضادی که افراد هنگام 
مواجهه با معضلشان تجربه می کنند و در این مورد خاص موفقیت 

نهایی در چیرگی بر این معضل دخیل اند.
فصل سوم بر بازبینی عمیق و همه جانبۀ نوشتارگان1 پژوهشی و پایگاه 
دادۀ  ملی مبتنی است که هر دو برای مقایسۀ ویژگی های شناسایی شده 
ویژگی های  با  مخدر  مواد  و  الکل  مصرف  به  مربوط  نوشتارگان  در 
چهار نوجوان مورد استفاده قرار می گیرد. هریک از نوجوانان از همان 
سال های نخست نوجوانی مصرف الکل و مواد مخدر را آغاز کردند و 
سال های بعد، از سوءمصرف الکل و مواد مخدر چنان به  تنگ آمدند که 

1. literature
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برنامۀ درمانی را پذیرفتند. این افراد در دورۀ درمان مورد مصاحبه قرار 
گرفتند و نویسندگان این مقاله مصاحبه هایشان را به گونه ای قالب بندی 
کردند که به رابطۀ میان تجربۀ نخست مصرف الکل یا مواد و دوره ای 
بپردازند که در آن، سوژه ها آموخته هایشان را برای کامل کردن فرایند 
الکلی یا معتادشدن به کار می زنند. نویسندگان به مسائلی توجه کردند که 
با عوامل جنبی، ویژگی های فردی و نقش والدین و هماالن در تسهیل 
اعتیاد به مواد مخدر یا در تغییر فرایندی که به سوءمصرف مواد مخدر 

می انجامد، مرتبط است.
وقتی نخستین مورد ابتال به ایدز در نیمۀ سال 19۸1 گزارش شد، 
تالش جهانی گسترده ای برای کشف درمانی برای ویروس ایدز صورت 
گرفت. همچنین این تالش به تغییر مسیر دادن بودجه های پژوهشی 
از مطالعۀ دیگر بیماری های آمیزشی مسری و سرازیرشدن آن به سوی 
چهارم،  فصل  در  انجامید.  ایدز  مختص  پژوهش  های  از  حمایت 
از  پشتیبانی  در  سنتی  پزشکی  شگردهای  ناکامی  دالیل  از  برخی  به 
تشریک مساعی  ای که برای درمان ایدز و جلوگیری از شیوع آن در ایاالت 

متحده صورت گرفت می نگریم.
این ناکامی در مهار ایدز دست کم دو دلیل دارد: نخست اینکه، 
باشد.  این معضل دچار کژفهمی شده  بزرگی  آغاز  در  ممکن است 
با  قیاس  در  زمینه  این  در  پژوهش  به  فدرال  دولت  تعهد  ازاین رو، 
سرشت این معضل رنگ باخت. دوم اینکه، چنان که نویسندۀ این فصل 
خاطرنشان می سازد واکنش های سازمانی سنتی در داخل جامعۀ پزشکی 
ویژگی های بی همتای این بیماری و آن هایی را که بیش از همه مستعد 

ابتال بدان اند، در نظر نمی گیرد.
نویسندۀ این مقاله توجه ها را به کوششی بی نظیر برای فهم بهتر 
ویروس ایدز و به دست دادن ارزیابی ای راهگشا از مبتالیان و راه حلی 
برای درمان آن ها جلب می کند. تمرکز بحث بر برنامه  ای فدرالی است 
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را در یک مدل واحد خدمات رسانی  پژوهش  و  ارزیابی، درمان  که 
سالمت ادغام کرد. این صحنۀ پزشکی بی  نظیر متضمن پژوهشی محلی 
در درون مکانی درمانی بود که بیرون از بافت سنتی خدمات سالمت 
دایر شد. در کانون این بحث، فرایند همکاری میان مقامات محلی و 
فدرال قرار دارد که با رسمیت بخشیدن به نقش حرفه ای پژوهشگرانی که 
در درمانگاه ها مشغول خدمت اند رابطه ای  درمانی/پژوهشی با بیماران 
را پرورش دادند. غرض این بود که این مکان پژوهشی و درمانی با 
به کارگیری برنامه ای بومی و غیرسنتی برای تشخیص، درمان و پژوهش 
و نیز کارورزان خصوصی، سلسله مراتب بوروکراتیک محیط پزشکی 

را نابود کند.

مسائل خانوادگی
بخش دوم، با موضوعاتی که در دستۀ معضالت خانوادگی قرار می گیرند 
می شوند  یافت  متعارف  اجتماعی  معضالت  در کتاب های  اخیرًا  و 
سازگار است. خانوادۀ آمریکایی دچار گذار شده و اکنون شکل هایی به 
خود  گرفته است که با دریافت سنتی از خانوادۀ شایسته و ویژگی های آن 
فرق دارد. داده های محلی و ایالتی به شدت مدافع این ادعایند که هریک 
از این مسائل خانوادگی نمایندۀ معضالت اجتماعی مهمی  اند که نیاز 
به راه حل دارند. برای نمونه در سال 199۶، برخی از حوزه های ایالتی 
گزارش دادند که بیش از 5۰درصد تولدهای گزارش شده به نوجوانان 
مجرد تعلق دارد. در سطح ملی، یک سوم همۀ تولدها به نوجوانان مجرد 

مربوط می شود.
و از معضالت فراوانی که گفته اند با خانوادۀ آمریکایی در ارتباط 
مبرم ترین  زمرۀ  در  می توان  می آید  این فصل  در  را که  آن هایی  است 
نگرانی  خود  سهم  به  معضالت  از  هریک  آورد.  به  شمار  مسائل 
عمومی ای  را که در دهۀ پایانی هزارۀ دوم به وضع خط مشی عمومی 
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انجامید، افزایش می دهد. مادران مجرد دیگر نمی توانند منتظر دریافت 
اعانۀ عمومی بلندمدت باشند. به همین قیاس همسرآزاری1 و خشونت 
خانگی۲ روزبه روز بیشتر موضوع موشکافی عمومی و مجازات قانونی 
واکنش  از  دیگری  شکل  نفقۀ کودک،  پرداخت  عدم  می گیرد.  قرار 
رسمی را که در برخی موارد شامل حبس هم می شود، پدید می آورد. 
حتی بی خانمان ها که روزی با درکی همدالنه بدان ها نگریسته می شد، 
تابع مقرراتی اند که غرض از وضع آن ها محدودکردن فعالیت های آنان 

است.
نظام ارزشی آمریکا نیز که جهت گیری ای  را در بر می گیرد که مشوق 
آن است که هر فرد مسیر منحصربه فرد خود را برای پیشرفت داشته 
باشد و از تعرض به تمامیت افراد دوری  کند، بر کامیابی، موفقیت، 
ارزشی ای  نظام  چنین  می فشارد.  پای  آزادی  و  یکرنگی  فردگرایی، 
محکوم به تناقض است، تناقضی که به  نظر می رسد درخواستی عمومی 
برای بازگشت دوبارۀ هنجارهایی است که به سنجه ای برآمده از اخالق، 
مسئولیت و پاسخ گویی نیاز دارد تا انتظارات جامعه از شهروندانش را 
تعیین کند. بااین حال، دیگر ارزش آمریکایی مهم، بشردوستی است. 

سودمندی این ارزش در مطالعات موردی فراموش نمی شود.
فصل های این بخش رخدادهایی از زندگی را به  تصویر می کشند 
که معرف روندی اند که برخی افراد احتمااًل طی می کنند. گرچه غرض 
چنین  نشان دادن  اجتماعی  معضالت  از  ترکیب  این  به دست دادن  از 
فرایندی نیست، معضالت روبه افزایش خانوادگی همچون همسرآزاری 
و خشونت خانگی، طالق و فقر، و فقدان حمایت مالی کودک به راستی 

می تواند سبب بی خانمان شدن خانواده ها شوند.
در سنین  فرزندآوری  آدمیان  اغلِب  واقعیت که  این  به  اگر صرفًا 

1. spousal abuse
2. domestic violence
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نوجوانی را یک معضل اجتماعی می انگارند توجه کنیم نمی توانیم مسئلۀ 
مناسک گذار را که در بخش های خاصی از جامعۀ آمریکا اهمیت بسیار 
دارد، به آسانی فهم کنیم. نزد بسیاری، بارداری نوجوانان معرف یک 
واقعیت اجتماعی غیرقابل قبول است. فصل پنجم اهمیت این واقعیت 
را آن گونه که در افکار و تجارب سه نوجوان - که دو نفر آنان، مانند 
بیشتر تک سرپرستان، تصمیم می گیرند که نوزادانشان را بزرگ کنند - 
به  نمایش درآمده است، نشان می دهد. بحث دربارۀ نقش متخصصانی 
که به مادران نوجوان1 مهارت های فرزندداری می آموزند و آن ها را به 
توجه به نیازهای کودکانشان تشویق می کنند اهمیت چنین برنامه هایی 
این امر خصوصًا درمورد نوجوانانی که تجربه های  را نشان می دهد. 
شخصی شان برای آن ها بینش ها و مهارت های الزم را برای فرزندداری 

شایسته به  ارمغان نمی آورد، صادق است.
مبحث خشونت خانگی و همسرآزاری آن گونه که در فصل ششم 
بررسی شده است، حوزۀ تحقیقی نسبتًا جدیدی است و تنها از دو 
دهۀ گذشته به این سو، به معضلی اجتماعی بدل شده است که توجه 
عمومی را برمی انگیزد. خشونت خانگی اکنون در جامعۀ آمریکا کاماًل به 
 رسمیت شناخته شده و همه گیر گشته است. بین دو تا چهارمیلیون زن 
آمریکایی در معرض خطر آزار شریک زندگی کنونی یا سابق خود قرار 
دارند. این معضل، برای قربانیان زنی که درگیر رابطۀ همسرآزارانه اند، 
آسیب جسمی و روانی و پیامدهای ناگوار اجتماعی به  بار می آورد. دامنۀ 
این معضل از خانواده ها بسیار فراتر می رود و بر مدارس، بیمارستان ها، 

کسب وکارها و زندان ها اثر می گذارد.
و  مردانه  خردکنندۀ  و کنترل  قدرت  متضمن  خانگی  خشونت 
دیگر عوامل عامی می شود که به نابرابری نهادی مرتبط است. گرچه 
همسرآزاری به مردان محدود نمی شود، اما اغلِب همسرآزاران مردند و 

1. teenage mothers
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اکثر قربانیان خشونت  خانگی، زنان . دو موردپژوهی فصل ششم نشان 
می دهند که خشونت خانگی ربطی به پیشینۀ خانوادگی، طبقۀ اجتماعی 
یا سطح تحصیالت خاص ندارد. مورد نخست، زوجی تحصیل کرده و 
کودک خردسالشان را نشان می دهد که مراحل مختلف چرخۀ خشونت 
را پشت سر می گذارند. دومین مورد خانواده  ای را نشان می دهد که 
تحصیالت پایین، درآمد ناچیز و فرصت ها و امکان های محدودی در 
زندگی دارد. گرچه این دو خانواده پیشینۀ کاماًل متفاوتی دارند، در هر 
دو مورد، زن و کودکان در معرض یا قربانی خشونت خانگی اند. عوامل 
دخیل در چرخۀ خشونت خانگی یکسان اند و توجه خاصی به قدرت و 
رفتار معطوف به کنترل  که شاخصۀ روابطی است که مرد بر آن ها سلطه 

دارد، مبذول شده است.
افول استاندارد زندگی پس از طالق خصوصًا در زنان، پدیده ای 
است که شواهد و مستندات بسیاری برای آن وجود دارد، اما معضلی 
است که همین اواخر مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این پنداشت 
عمومی نادرست که 5۰درصد از ازدواج ها به طالق می انجامد پیامدی 
ناخواسته اما مهم داشته و آن این است که این افسانه پژوهشگران را 
در  بکاوند.  را  اقتصادی طالق  و  اجتماعی  پیامدهای  برانگیخت که 
فصل هفتم، نویسنده معضالت مالی و عوامل اجتماعی  مهمی را که به 
فاصلۀ اندکی پس از طالق گریبان بسیاری از زنان را می گیرد، توصیف 

می کند.
در نخستین بخش این فصل میزان وقوع و علل اجتماعی طالق 
توزیع فقر در میان جمعیت  بررسی می شود؛ در بخش دوم، دربارۀ 
آمریکا و دیگر عوامل اجتماعی  مرتبط با طالق بحث می شود. بر مبنای 
ارائه  این فصل  با طالق و فقر، سه موردپژوهی در  داده های مرتبط 
می شود. هریک از این مطالعات موردی، طیفی از افراد را نشان می دهد 
که از طالق متأثرند و درضمن پیامدهای اجتماعی، مالی و قانونی آن 



22  |  رفتار غیرعادی

را خاطرنشان می سازد.
بی مسئولیت۲  پدران  و  نفقۀ کودک1  دربارۀ  هشتم که  فصل  در 
است توجهمان را معطوف نقش دولت هایی می کنیم که در پی کاهش 
وابستگی به اعانۀ عمومی اند. این کوشش شامل تمهیداتی می شود که 
به جا  را  قیمومتی خویش  تکالیف  والدین  آن است که  تضمین کنندۀ 
می آورند و فرزندشان را حمایت مالی می کنند. نتایج این کوشش تنها 
زمانی مورد توجه و مالحظۀ عمومی قرار می گیرد که پای حرفه ای های 
سرشناس و ثروتمند و مقامات دولت به  میان بیاید. گرچه به والدین 
غیرسرپرست که کمترین توانایی را برای تأمین مخارج کودک ندارند، 
توجه عمومی اندکی می شود، این فصل این والدین را کانون توجهش 

قرار می دهد.
»برنامۀ اخذ نفقۀ کودک«3 به سمتی پیش می رود که تضمین کند 
رفاه هر کودک از سوی سرپرست مسئول تأمین می شود. بااین حال، 
پرسشی بی پاسخ مانده است: پدران چه می شوند؟ شاید بتوان قوانین 
با نیت کاهش صرف  را که  اخیر درخصوص حمایت مالی کودکان 
پدیدآمدن  مسبب  است،  شده  وضع  اجتماعی  امداد  برای  هزینه 
معضلی پیش بینی ناشده و حتی بزرگ تر دانست. این معضل آن است 
که رهنمود های دارای ضمانت  اجرای سفت وسخت، این واقعیت را 
در نظر نمی گیرند که برخی پدران که در قانون »بی مسئولیت« تلقی 
سخت گیرانه  بوروکراتیک  نظام  قربانی  خود  است  ممکن  می شوند، 

باشند.
غیرحضانتی۴  نفقۀ  از  ارزیابی ای  فصل  این  موردی  پژوهش های 
عرضه می کند - پدرانی ملزم به پرداختی که کمترین توانایی را برای 
1. child support
2. deadbeat dads
3. The Child Support Enforcement program (CSE)
4. noncustodial child support
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به جاآوردن تکالیف مالی شان دارند. این فصل بر اوضاع واحوال پدران 
مبتنی است و معضل را از چشم انداز پدران به  تصویر می کشد. نویسنده 
بر آن است که شاید رفتار برنامۀ اخذ نفقۀ کودک برای پدران کم درآمدی 
که میل به حمایت از کودکانشان دارند، اما  بضاعت پرداخت مبلغی که 
دادگاه ها آن را تعیین و مجریان برنامۀ اخذ نفقۀ کودک ضامن پرداخت 

آن اند، ندارند، سخت گیرانه باشد.
از دهۀ 19۶۰ به این سو، در بسیاری از مراکز شهرهای بزرگ، نرخ 
جرم و دیگر اشکال کج روی باال رفت، به گونه ای که طبقۀ متوسط را 
به ترک این اماکن و اهالی کسب وکار را به انصراف از سرمایه گذاری 
در آن ها وادار کرد. کاهش کسب وکارها و اموال مالیات بردار، آشفتگی 
اجتماعی و تباهی کلی زیرساخت های شهری از نتایج این معضل اند. 
بخش های  چراکه  است،  تغییر  حال  در  دیگر  بار  شرایط  بااین حال، 
مرکزی بسیاری از شهرهای قدیمی تر در حال یافتن حیات و رونقی 
تازه  است. یکی از معضالتی که از گذشته به اکنون منتقل شده است، 

بی خانمانی1 است. در باب این معضل در فصل نهم بحث می شود.
در دهۀ 19۷۰ شمار بی خانمانان به طرز چشمگیری افزایش یافت و 
بی خانمانی مبدل به معضلی اجتماعی شد. افزایش شمار بی خانمانان، 
هم تا حدودی به دلیل انتخاب شخصی و مصرف مواد مخدر بود و هم 
به دلیل تأثیر ناگوار اقتصادی پرنوسان ساختاربندی مجدد بنگاه های 
اقتصادی و دستورات دادگاه فدرال به توقف تأمین تسهیالت بهداشت 
روانی برای هزاران بیمار. گستردگی معضل مشهود بی خانمانی سبب 
شده است دولت ها نسبت به شناخت وسعت این وضعیت احساس 
نیاز کنند و مقامات شهری پژوهشگرانی برای شمارش بی خانمانان 
استخدام کنند. تجربۀ شخصی سیسی به عنوان یک بی خانمان، نشان 
می دهد که سقوط چه آسان است و بدون بهره گیری از امداد اجتماعی 

1. homelessness



24  |  رفتار غیرعادی

بازگشت به اجتماعی پربار و زایا از شهروندان، چه دشوار. مورد سیسی 
به نویسندگان مقاله یاری می رساند تا به شناختمان از معضل بی خانمانی 

شکل دهند، معضلی که بنا به استدالل آنان از راه حل می گریزد.

رفتار ازحدگذشته
انتظار دارد  جامعۀ  متمدن و دمکراتیک، میزان مشخصی از جرم را 
اندازه و پیچیدگی رشد  و حتی تحمل می کند. جوامعی که از حیث 
می کنند، احتمال گزارش جرم در آن ها باال می رود. همچنین واکنش 
رسمی و عمومی به انواع خاصی از رفتار، همان واکنشی نیست که به 
رفتارهای دیگر نشان داده می شود، چراکه اکثر اعضای جامعه انتظار 
برخی رفتارها را ندارند و تحملشان نمی کنند. این نوع از رفتار است که 

می توان آن را رفتار ازحدگذشته انگاشت.
اجتماعی کالسیک  معضالت  با  بخش،  این  محتوای  از  بخشی 
سروکار دارد. این معضالت آورده شده است، چراکه در سدۀ نوزدهم 
و بیستم به هریک توجه عمومی و عالمانۀ بسیاری مبذول داشته شد. 
برای نمونه، معضالتی چون روسپیگری خیابانی1، چون سرشت بالقوۀ 
دردسرند،  مایۀ  برای عموم  یا چون  دارند  و خشونت آمیزی  آسیب زا 
گاهی توجه عموم یا مقامات را به خود جلب می کنند. جرائم دیگر 
می کنند، چراکه  را جلب  توجه  تکرار جرم، همیشه  و  قتل  همچون 
درمی گذرند.  عمومی  تحمل  و  بی اعتنایی  مرز  از  رفتارهایی  چنین 
برخی پیامدهای معضالت خاص هم پوشانی هایی با یکدیگر دارند، 
مانند هم پوشانی فصل دوازدهم (روسپیگری خیابانی) با فصل پانزدهم 
روسپیگری  مشاهده کرد که  آن  در  می توان  زنجیره ای)۲ که  (قاتالن 
خیابانی می تواند فرد را در معرض آسیب قاتالن زنجیره ای قرار دهد. 

1. street hustling
2. serial killers
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قانون و  از حمایت  نابرابری در برخورداری  معضالت دیگری چون 
آزار جنسی را در این بخش گنجاندیم، چراکه این معضالت کشفیاتی 
تازه ترند. با وجود این، اهمیت این معضالت از کوشش جامعه مان برای 
تضمین اینکه عدالت اجتماعی و مدنیت حکم فرماست، کمتر نیست.

معرفی  را  محیط کار  در  مهم  معضلی  جنسی1،  آزار  دهم  فصل 
می کند. طی چند سال اخیر، آزار جنسی اهمیت ملی فوق العاده ای پیدا 
کرده است. مدعیات »هیئت های رسیدگی به فرصت های برابر شغلی«۲ 
علیه متهمین به آزار جنسی و نیز درخواست های مدنی برای جبران 
خسارات افزایش بی سابقه ای داشته است. گرچه آزار جنسی غیرقانونی 
است، رفتارهای خاصی که با این کنش ها مرتبط اند طیف گسترده ای 
دارند و دستخوش تفسیرند. جنسیت و نیز ویژگی های دیگر شخصی 
که این رفتار را ارزیابی می کند، بر اینکه فالن رفتار آزار جنسی تلقی 
شوند یا نه اثر می گذارد. افزون بر این، سرزنشی که نصیب قربانی آزار 
جنسی می شود، بسته به ویژگی های مرتکب و قربانی، متغیر است. این 
با تفسیر  فصل به خوبی دوراهی  بغرنج3 رایجی را نشان می دهد که 
توجه آزارنده  مانند آزار جنسی و مدعاهای متعاقب قربانیان آزار جنسی، 

نظارت کنندگان و دادگاه ها پیوند خورده است.
قانون اساسی ایاالت متحده معرف نظریه ای است برای پاسخ به 
اینکه چگونه آمریکاییان می توانند بدون پیش داوری یا سرکوب زندگی 
کنند. عدالت حقوقی بی طرفانه، بخش مهمی از نظریه ای است که این 
سند بر آن استوار است و این مسئله اکنون هم مسئلۀ مهمی است. در 
فصل یازدهم که راجع به حمایت نابرابر و حذف نژادی است خاطرنشان 
شده است که ششمین متمم قانون اساسی آمریکا تضمین می کند که 

1. sexual harassment
2. Equal Employment Opportunity Commissions
3. dilemma



26  |  رفتار غیرعادی

درمورد متهمین به نقض قانون مجازات، هیئت منصفه ای بی طرف 
قضاوت کند و اینکه این هیئت منصفه از طیف گسترده ای از اقشار 
تشکیل شود. متمم چهاردهم حمایت برابر قانونی را تضمین می کند. 
این اصول هر قدر هم مطلوب باشند، نظریه و واقعیت اجتماعی غالبًا 

باهم تناظر ندارند.
دو موردپژوهی در باب این موضوع مطرح شده است، یکی کیفری 
و دیگری مدنی، که پرسش هایی دررابطه با این نظام بی طرف مطرح 
می سازند. این مصادیق فرایندی را نشان می دهد که طی آن کنشگران 
و شهروندان به حضور در تشریفاتی فراخوانده می شوند که غرض آن 
تضمین حکم فرمایی حقیقت و عدالت است. این صحنه اعضای بالقوۀ 
هیئت منصفه  را در بر می گیرد که اگر انتخاب شوند اعتبار شواهدی را 
که له و علیه متهمان به ارتکاب جرم ارائه می شوند، ارزیابی می کنند. 
جلوگیری از شرکت اشخاص توانمند و مشتاق در این تشریفات، یعنی 
نفی حمایت برابر و دادرسی عادالنه1 که در سندی آمده اند که نماد 
جوهر جامعۀ دمکراتیک است. صالحیت آزمایی اعضای هیئت منصفه۲ 
در این روند یک عامل نمادین است. به رغم چالش های حقوقی بسیاری 
که طی سه دهۀ اخیر مطرح شده است، چنان که در مطالعات موردی 
مندرج در این فصل آمده است، آیین گزینش هیئت منصفه کماکان مایۀ 

نگرانی اجتماع است.
 - روسپیگری  و  هم جنس خواهی3  باب  در  عمومی  بحث های 
 - غیرقانونی  فعالیت های  دستۀ  در  روسپیگری  قراردادن  دست کم 
واقعیت که  این  به رغم  برمی انگیزد.  واکنش های گوناگونی  معمواًل 
هم جنس خواهان از تغییر پنداشت های عمومی و اعمال حقوقی ای که 

1. due process
2. Voir dire
3. homosexuality
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حمایت بیشتری برای این اقلیت به  ارمغان می آورد، سود می برند، ابعاد 
بسیاری از این شکل از ابراز نیاز جنسی1 پوشیده می ماند. از سوی دیگر 
روسپیگری در اکثر حوزه های قضایی، همچنان فعالیتی مجرمانه است.
مردان  روسپیگری  از  خاص  نوع  یک  بر  دوازدهم  فصل  تمرکز 
است، یعنی مردان روسپیان خیابانی ای که برای صیانت از هویتشان و 
دوری جستن از انگ های اجتماعی، از راهبردهای مدیریت برداشت۲ 
بهره می گیرند. محتوای این موردپژوهی را که از مصاحبه های شخصی 
پدید آمده است، به کارگیری زبان تصویری برای توضیح پنداشت های 
سوژه ها از خود (هویت جنسی حقیقی شان) و دریافت های آنان از دیگر 
روسپیان و از تمایالت جنسی مشتریانشان تشکیل می دهد. زبان این 
روسپیان خیابانی نگرش ها و ارزش های این گروه و نیز دیدگاه آنان را 
دربارۀ جهان نمادینی که به طورکلی از توجه عمومی می گریزد، نشان 

می دهد.
در فصل سیزدهم که راجع به جرم پیشگان است، دربارۀ دسته ای 
از افراد بحث شده است که سبب شدند دهۀ 199۰ به دهۀ مجازات 
مشهور شود. خط مشی های دو دهۀ پایانی هزارۀ دوم که برای برخورد 
به حبس  اواخر سال 1999، منجر  در  اتخاذ شدند،  با جرم پیشگان 
نزدیک دومیلیون نفر شد. گرچه اکثریت این زندانیان، مجرمانی بودند 
که نخستین بار دست به جرائم مرتبط با مواد مخدر زده بودند، بخش 

مهمی از جنایت  کاران آمریکا جرم پیشه اند.
در گذشته مجرمیت برهه ای گذرا از زندگی مجرم تلقی می شد و 
اگر هم جرمی به طور منظم رخ می داد، فاعل آن را شخصی حرفه ای 
می دانستند که مهارت هایش تنها در دنیای تبهکاران شناخته شده است. 

1. sexual expression
impression management .۲. در جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی فرایندی آگاهانه 
یا نیمه آگاهانه را گویند که افراد به وسیلۀ آن می کوشند بر برداشت های دیگران دربارۀ شخص، 

شیء یا رخدادی خاص اثر گذارند. م.
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امروزه، عموم جرم پیشگان را افراد پردردسری تلقی می کنند که تنها 
هدف زندگی شان ارتکاب جرم و به دست آوردن خشنودی آنی است.

ازآنجاکه جرم پیشگان بار مالی و اجتماعی سنگینی دارند، شمار 
به  شبیه  قوانینی  جرم  تکرار  مرتکبین  مجازات  برای  ایالت هایی که 
قانون »تشدید مجازات پس از سه بار ارتکاب جرم«1 وضع کردند، 
روبه افزایش رفت. گرچه پیامدهای این محکومیت ها از ایالتی به ایالتی 
دیگر فرق دارد، غرض از خط مشی های معطوف به حبس های بدون 
مدتی  برای  تکرار جرم  مرتکِب  است که  آن  تضمین  مشروط  آزادی 

طوالنی از خیابان ها دور نگه داشته شود.
است  سازگاری بخشی  سازوکارهای  بر  موردپژوهی  این  تمرکز 
و  می گیرند  به  کار  پلیس  ردیابی  از  پرهیز  برای  جرم پیشگان  که 
فعالیت هایشان را ضمن رسیدگی های پلیس، در جریان دادگاه و طی 
دوران زندان دنبال می کنند. بینش هایی که زندانیاِن کاماًل آشنا با نظام 
عدالت کیفری به  دست می دهند و ذهنیت و جهان نمادین مجرمانه شان 
را می کاوند، به بحثی که این فصل در باب معضل مجرم حرفه ای پیش 

کشیده  است، غنا می بخشند.
فصل چهاردهم پدیدۀ کشتارجمعی۲ (قتل سه یا بیش از سه نفر 
در محیطی عمومی و بسته) را بررسی می کند. گرچه رسانه و فرهنگ 
عامه فاعل کشتارجمعی را فردی دیوانه توصیف می کنند که بی هدف 
آدم می کشد، شمار درخور توجهی از کشتارهای جمعی حین ارتکاب 
یک جنایت دیگر روی می دهند. نویسندگان مقاله پس از پرداختن به 
رسانه های خبری  تحریف های  و  دانشگاهی  و  کژفهمی های عمومی 
ارائه  عمل  این  از  جدیدی  تصویر  مرتکبان کشتارجمعی،  به  راجع 

می کنند.

1. three-strikes
2. mass murder
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نویسندگان با استفاده از این موردپژوهی و رخدادهای پرسروصدای 
است،  احاطه کرده  را  پدیدۀ کشتارجمعی  اسطوره ای که  از  دیگر، 
از  عامیانه  کژفهمی های  مقایسۀ  با  آنان  می کنند.  ساخت شکنی 
با  تقابل شدید  در  که  می آفرینند  واقعیتی  امر،  واقع  با  کشتارجمعی 
اسطوره ای است که توصیف های جنجالی و هیجان انگیز رسانه های 
پدید  عموم  ذهن  در  مرتکبین کشتارجمعی  و  رویدادها  از  جمعی 
می آورند. کلماتی که رسانه ها در توصیف مرتکبین کشتارجمعی انتخاب 
می کنند و کلیشه هایی که دربارۀ این مجرمان می سازند، به طور خاص 

مورد توجه قرار می گیرد.
به رغم اشتیاق برخی قاتالن زنجیره ای به بدنامی و واکنش شدید 
اجتماع به این جنایت فجیع، شناخت ما دربارۀ قاتل های زنجیره ای 
تعریف   دربارۀ  نویسنده  پانزدهم،  فصل  در  است.  ناچیز  کماکان 
روبه تحول  مفهوم قاتل زنجیره ای، ویژگی ها و روش های این قاتالن و 
دشواری هایی که مقامات حقوقی در کوشِش خود برای فهم آنان، به آن 
برمی خورند، بحث می کند و زمینه را برای ورود به پژوهشی موردی از 

قاتل زنجیره ای، جان وین گیسی1، آماده می کند.
جان وین گیسی را، که درست پیش از اعدام با نویسنده مصاحبه 
کرد، پرکارترین قاتل زنجیره ای تاریخ می دانند. بحث از دوران کودکی، 
نخستین گیسی مستقیمًا حاصل  تجربه های جنسی  و  گذشتۀ شغلی 
مصاحبه ها و مکاتبۀ میان نویسنده، گیسی و خواهر گیسی است. غرض 
از این مصاحبه ها نشان دادن واکنش اولیۀ گیسی به اثرات محیطی ای 
است که سبب شد دست به اعمال جنسی مجرمانه و قتل دست کم 
سی وسه قربانی بزند. بحثی راجع به تضاد عاطفی  ای که گیسی تجربه 
کرد صورت گرفته تا معنای نمادینی را که به رفتار هم جنس خواهانه ای 
که گیسی در سال های نخست زندگی اش در خانه آموخت، رابطۀ جنسی 

1. John Wayne Gacy
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هم جنس خواهانه اش و انگیزه هایش برای توجیه کشتن روسپیان خیابانی 
نسبت می دهند، آشکار شود.
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