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چکیده
موضوع مقاله حاضر ،ناسزاگویي ،بدزباني و افزایش خشونت در گفتار است .در فرایند توسعه اجتماعي-
فرهنگي ،همزمان با تغییر و دگرگوني ،ناسازگاری اخالقي در سطح عمومي جامعه ،یکي از شیوههایي
است که افراد از طریق آن ميتوانند مخالفت خود را با ساختار اجتماعي نشان دهند .بررسي بهنجار شدن
ناسزاگویي و بدزباني در خرده فرهنگ جوانان به مثابه عادت واره ،هدف اصلي این مقاله است .سوال
اصلي مقاله این است که چه عواملي موجب شکل گیری و رواج پدیده ناسزاگویي در جوانان ميگردند ؟
اهمیت فراوان خشونت و پرخاشگری ،با تاکید بر الیههای زیرین خشونت ،بویژه ناسزاگویي و افزایش
خشونت در گفتار ،مورد توجه و مطالعه اندیشمندان و علمای حوزههای مختلف از جمله جامعهشناسي،
روانشناسي ،مطالعات فرهنگي و  ...قرار گرفته است .نویسندگان در این مقاله ،ضمن مروری بر فضای
مفهومي موضوع و نظریههای مرتبط با آن ،دیدگاههای بوردیو (با تاکید بر سرمایه فرهنگي ،میدان و
عادت واره) و فیسک را مورد توجه قرار دادهاند .دادههای این مطالعه به روش کیفي و با روش
نمونهگیری گلوله برفي و تکیه بر ( 88مورد) مصاحبه عمیق ،جمعآوری گردید .نتایج حاکي از آن است
که ،در خرده فرهنگ جوانان ،ناسزاگویي ،بیشتر برای سرگرمي و قلدری ناشي از بیکاری ،آزاد کردن
انرژیهای سرکوب شده و عدم امکانات مناسب برای به کارگیری آنها ،و عواملي که خود ،برگرفته از
وضعیت نامناسب خانوادهها با توجه به میزان تاثیرپذیری از سرمایههای فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی
جوانان است ،شکل گرفتهاند ،در فرد دروني شده و به جامعه باز گردانده ميشوند و نهایتا به عنوان نیروی
بازدارنده در برابر توسعه اجتماعي-فرهنگي ،عمل مينمایند.
واژگان کلیدی :ناسزاگویي ،جوانان ،توسعه اجتماعي-فرهنگي ،لذت ،عادت واره ،سرمایه ،میدان.
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه تمرکز بر موضوعات و مسائل جوانان در جامعه ما ميتواند نشان دهنده اهمیت و وقوع
تحوالتي در قلمرو واقعیت و هنجارهای اجتماعي تلقي گردد که به نوعي در ارتباط با جوانان
تعریف شدهاند .به دیگر سخن ،در گذران دوران جواني ،دگرگونيهای مهمي در نحوه نگرش و
تفکر جوانان نسبت به خویش رخ ميدهد .این دگرگونيها در زمینههای مختلف زندگي فردی
تأثیرگذار بوده و در بستر اجتماعي افراد نفوذ کرده است .به نظر ميرسد یکي از این اثرات در گفتار
و محاورههای روزمره و تمایل به بدزباني به مثابه یک خرده فرهنگ خاص باشد .این خرده
فرهنگ خاص که به دنبال یک سبک زندگي متناوب و حتي تحوالتي در آگاهي است،
نشاندهنده اعتراض به فرهنگ و نظامهای اجتماعي است و در قالب قدرت و مقاومت خود را
نشان ميدهد .این فرهنگ ریشه در خردهفرهنگ جوانان دهه  8698مانند پانکها ،گاتها و
راکرها ،بهعنوان سه خرده فرهنگ ویژه جوانان دارد .این گروه از افراد از زبان برای ساختن خودها
و هویتهای خود استفاده ميکردند و معاني عضویت در گروه خردهفرهنگي را مورد چانهزني قرار
ميدادند (دزموند .)1888 ،8در چنین سطحي ناسزاگویي بخشي از مقاومت خردهفرهنگي جوانان
محسوب ميشود که با استفاده از زبان ،عناصری از فرهنگ رسمي را مورد بياعتنایي و یا
دهنکجي قرار ميدهند .فرهنگ را باید چنان فرآیندهای اجتماعيزاده منافع دانست که انواع
مشخص و متفاوتي از سبکهای کلي زندگي را به وجود ميآورند ،مقاومت نمودهای فرهنگي
فراواني دارد ،عمل و معنای مقاومت در دل فرهنگ جای دارد .مقاومت از سبکهای کلي و
مشخص زندگي برميخیزد و درعینحال سازنده آنهاست (گیلز .)1888 ،1مقاومت مفهومي
هنجاری است که با موفقیت و بهصورت استراتژیک در مقابل معیار هنجاری اندازهگیری ميشود،
مقاومت ،کیفیت کنش نیست ،بلکه مقولهای برای داوری درباره کنش است (بارکر و کرین،3
 .)117 –110 :8368جوانان بیش از هر گروه اجتماعي دیگری از این فرایند تأثیر ميپذیرند.
گروهي که وجه مشخصه آنها باورها ،ارزشها و هنجارهای خاص در مقابل فرهنگ مسلط یا
نظم اجتماعي حاکم است و این ویژگيها خود را در سبک ،ذائقه ،کنش و گفتار نشان ميدهد
(شهابي .)9 :8311 ،رفتار جوانان بهعنوان کنشگران فعال حوزه عمومي از مسائلي است که در
فرهنگ عمومي واجد اهمیت ا ست .نوجوانان و جوانان در خانه بیشتر وقت خود را صرف استفاده
از شبکههای مجازی ميکنند و فرصت گفتگوی متقابل در میان اعضای خانواده بسیار کم و
محدود شده است .مرز بین دنیای مجازی و دنیای واقعي برای این نوجوانان و جوانان بسیار
باریک و گاه مبهم شده و تشخیص نقشهای این افراد در دنیای مجازی با نقش آنان در دنیای
1. Desmond
2. Gills
3. Barker&Creen
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واقعي به نسبت گذشته دشوارتر شده و در بسیاری از مواقع این نوجوان و جوان همان لحن و
گفتار در فضای شبکههای اجتماعي و یا بازیهای مجازی را بالفاصله در دنیای واقعي نیز بکار
ميبرد و به نظر ميرسد که این مسئله قدرت تشخیص نوجوان و جوان را دچار تزلزل کرده است
و خود به عنوان عاملي بازدارنده در برابر توسعه اجتماعي-فرهنگي ،قد علم مينماید.
در چنین شرایطي توجه به واقعیت اجتماعي جوانان و سیال بودن بستر ذهني فعالیت آنان به
عنوان بخشي از تالش عمومي برای درک پدیدههای پر نفوذ و جریانهای جاری در جامعه ایران
است .جوانان به مثابه یک گروه اجتماعي و به دلیل برخورداری از روحیه نوخواهي ،گرایش به
متفاوت بودن دارند و به همین دلیل بیشتر مخاطب ارزشها و الگوهای هنجاری جدید قرار
ميگیرند ،اما از سوی دیگر ،به آنان به عنوان عامالن ایجاد مسائل اجتماعي نیز نگریسته ميشود
(افشار کهن .)8311 ،از آنجایي که مولفههای اجتماعي ،گستردهترین مولفهها در توسعه هستند،
به نظر ميرسد این وسعت و گستردگي در برخي از موارد باعث کم توجهي به آنها و کارکرد
شان در جامعه ميشود .از جمله شکافهای علمي موجود در مطالعات اجتماعي ،ميتوان به
مطالعات مربوط به جامعه شناسي زندگي روزمره به معنای تحلیل کنشهای اجتماعي تکرار
شونده و ارتباط آنها با فرآیند توسعه اجتماعي اشاره نمود .از اینرو ،پژوهش حاضر درصدد بررسي
جامعهشناختي افزایش ناسزاگویي و بدزباني بهعنوان یکي از مصادیق کنشهای تکرارشونده در
میان اقشار مختلف اجتماعي بهویژه جوانان است و کوشش مينماید ،به این سؤاالت پاسخ دهد
که چه عواملي در شکلگیری و رواج ناسزاگویي در جوانان موثرند؟ آیا با وجود ناسزاگویي در
گفتار ميتوان آن را بهعنوان یکخرده فرهنگ متمایز به شمار آورد؟ آیا این پدیده خود به عنوان
یک عامل بازدارنده در برابر توسعه اجتماعي عمل مينماید؟

پیشینهی موضوع
کیخا و شجاعالدیني ( )8361در پژوهشي تحت عنوان «تحلیل ناسزا گویي در بین دانشآموزان»
با هدف شناسایي عوامل پدیدآورندهی ناسزاگویي و راههای رفع آن به این نتیجه رسیدند که انواع
خشونت کالمي در بین دانشآموزان با یکدیگر و دانشآموزان با معلمان شایع است و عوامل
مختلف خانوادگي ،اجتماعي ،فرهنگي ،و اقتصادی ميتواند زمینه ساز بروز ناسزاگویي باشد .بر
اساس یافتههای پژوهش آنان پیشنهاد شد که برنامهها و کارگاههای آموزشي برای خانوادهها و
معلمان ،جهت کاهش خشونت کالمي در مدارس تدارک و فراهم گردد .عبداللهينژاد و مجلسي
( )8361نیز در پژوهش «خشونت کالمي در فضای مجازی» به مطالعه پدیده خشونتکالمي در
صفحات مجازی پربازدید در اینستاگرام پرداختهاند .آنان نهایتا تعداد  6مضمون فراگیر با عناوین
زندگي شخصي ،جایگاه و مقام حرفهای هنرمند ،آسایش و رفاه ،جنسي ،جنسیت ،سیاست،
مذهب ،قومیت و اصل و نسب و دغدغههای اجتماعي ،فرهنگي و شهروندی را کشف نمودند.
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آنان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که این مضامین نه گانه به مرور به اهرمهای فشار و
تخریب و راهي برای خود نمایي تبدیل ميشوند.
کالورت )8661( 8در «گفتار نفرت آمیزز و مضزرات آن» نشزان داد کزه سزخنان نژادپرسزتانه
ميتواند باعث تغییرات جسمي و روحي در دریافتکننده پیام شود .استفاده مکزرر از ایزن عبزارات
علت و تقویتکننده تبعیت اقلیتها از آنها ميشود .تبعیض نژادی از طریق (سخنان نفرتآمیزز)
در جامعه احساس حقارت ایجاد ميکند که بهسختي خنثي ميشود.
لِن کووآ )8661( 1در پژوهشي با عنوان «گفتار نفرتآمیز در بالکان» بیان ميکند که سخنان
نفرتآمیز در یک لحظه در روند شکلگیری هویت و شدت آن بسزته بزه تزاریخ متفزاوت اسزت،
موقعیت سیاسي و اقتصادی شرایطي را فراهم ميکند که یک ملت آماده انفجاردر برابزر دیگزران
به سازمان دهي (بیشتر یا کمتر) برسند .لیلیان )1881( 3در پژوهشي با عنزوان «خزار بزا هزر نزام
دیگری :گفتمان جنسیتي بهعنوان بیان نفرت» ،برخالف مقاالت دیگر که تأکیدشان بر گفتارهای
تنفرآمیز نژادپرستانه است ،از طریق گفتمان جنسیتي و با تأکید بر نظریه فمینیسزتي بزه بررسزي
سخنان نفرت آمیز پرداخته است .به نظزر وی ازآنجاکزه جامعزه بزه دو گزروه زن و مزرد تقسزیم
ميشود ،این تقسیمبندی بازتولید دوگانگي و تداوم چالشهای جنسزیتي و شزکلگیزری گفتمزان
جنسیتي بر اساس سخنان نفرتآمیز است.
چوون 0و همکاران ( )1886در مطالعهای با عنوان «گفتار نفرتآمیز در رسزانه» بزا تأکیزد بزر
سخنان نفرتآمیز در رسانه و بخصوص در بحثهای رادیویي نشان دادند که استفاده سزامانمند و
گسترده از حقایق نادرست و تحریزفشزده ،اسزتدالل نزاقص ،زبزان تفرقزهانزداز و اسزتعارههزای
غیرانساني در تحریف هویت ملزي نقزش دارد .ولکزووا 7و همکزاران ( )1888در مقالزه «سزخنان
نفرتآمیز و رسانه» ،به این نتیجه رسیدهاند که سخنان نفرتآمیززی کزه از طریزق رسزانه بیزان
ميشود بهعنوان وسیلهای برای بیان تمایز و طرد در شکلگیری هویت ملي نقش دارنزد در ایزن
میان سخنان نفرتآمیز ،دشنام و بددهني در ساختار و افتراق ،پیوستگي و محرومیت در کلیشههزای
ملي ،مذهبي و زباني قابلمشاهده هستند.
در جمعبندی پیشینههای موضوع این مقاله ميتوان به این نکته اشاره نمود که پژوهشهای
انجامشده در ایران ،پیرامون موضوع خشونت زیاد ميباشند ولي پژوهشهایي که به بررسي
عوامل ناسزاگویي در بین جوانان پرداخته باشند ،بسیار اندک بودهاند .همچنین ،تحقیقات انجام
1. Calvert
2. Lenkova
3. Lillian
4. Chon et al.
5. Volkova et al.
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گرفته در زمینه خشونت کالمي نیز محدود بودهاند .در بخش تحقیقات خارجي باید گفت که
پژوهشهای نسبتا خوبي در زمینه مورد بررسي انجامشدهاند؛ و ناسزاگویي را از زوایای مختلف
موردکاوش ،قرار دادهاند.

چهارچوب مفهومی
پدیده خشونت و پرخاشگری ،برخالف تصور رایج ،فقط محدود به خشونت و تعرضات فیزیکي و یا
بدني نبوده و دامنه تعریف و وجوه عیني آن الیههای گستردهتری از رفتارهای انساني را در
برميگیرد و از جمله الیههای زیرین خشونت ،ميتوان به خشونت کالمي اشاره نمود .در همین
زمینه اولوئوس )8666( 8نشان ميدهد که خشونت شامل طیف گستردهای از اعمال عمدی خشن
است که عالوه بر خشونتهای جسمي ،رواني ،عاطفي ،شامل خشونتهای کالمي نیز است که
بر سالمت جسم و روان فرد و درک از خود ،تأثیر منفي ميگذارد (علمي و همکاران:8311 ،
 )893-890و دارای مصادیقي چون استفاده از کلمات آزاردهنده ،باال بردن تُن و حجم صدا،
استفاده از لحن و آهنگ تحقیرآمیز و توهینکننده است (قانیا .)1881 ،1در واقع ،خشونت کالمي
و بهکارگیری واژههای قبیح به گونه فزایندهای در میان اقشار جامعه و بخصوص نوجوانان و
جوانان معمول گردیده است .ناسزاگویي و بددهني تنها منحصر به افراد فحاش نیست بلکه در
تعامالت اجتماعي در میان اقشار جامعه رخنه کرده است .به بیان دیگر ،واکنشهای کالمي ضد
فرهنگي با بنمایه تحقیر در شکلهای نرم خشونت در جامعه در پرتو توهین و دشنام نمایش
داده ميشود .بِنِج )1881( 3عقیده دارد که سخنان نفرتآمیز و ناسزاگویي ازجمله اهانت،
سوءتفاهم ،تهدید ،انتقادات نابجا و بدگویيها بسیار گسترده بکار گرفته ميشوند زیرا فرد گوینده
تمرکز خود را بر کلماتي ميگذارد که ميخواهد بهطرف مقابلش بگوید تا از این طریق موجب
رنجش شخص شود و تحت تأثیر آن منفعل گردد و او را به تنش وادارد .اما از سوی دیگر ،افراد با
بیان فحش جنسي و ناموسي اوج هیجان خود را نسبت به یک موضوع نشان نميدهند .بلکه
تحقیر و غلبه بر دیگری را در نظر دارند .هر چه این فحاشي رکیکتر باشد ،تحقیر نهفته و
ضمني بهکار رفته در کالم بیشتر است چون باعث رعب و وحشت بیشتر و عقبنشیني بیشتر
حریف ،واگذاری عرصه بهطرف فرد هتاک ميشود .چنین کنشهای ضد هنجاری ميتوانند ناشي
از یاس و ناامیدی ،ناکامي و گاهي ناشي از سرگرمي و لذتجویي باشند که در اشکال متنوع
خشونت (فیزیکي ،عاطفي ،رواني و کالمي) ،تخریب (وندالیسم) و  ...نمود ميیابند (مؤمني،
 .)8311در همین زمینه کوهن 0عقیده دارد ناهنجاریهایي که منشأ بیشتر رفتارهای جامعه
1. Olweus
2. Ghanea
3. Benesch
4. Cohen
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هستند ،ناشي از عدم دسترسي به اهداف موردقبول جامعه است .ناهنجاریهای اجتماعي به
طبقات و پایگاه اجتماعي هنجارشکنان مربوط ميشود (سلیمي و داوری .)033 :8319 ،داللتهای
جامعهشناختي ،ناسزاگویي را بهعنوان یک کنش ضد هنجار ،در ساختار فیزیکي و فرهنگي جامعه
جستجو ميکند چرا که امروزه به دالیل فرهنگي ،خشونت فیزیکي کمتر از گذشته به چشم
ميخورد اما خشونتهای کالمي همواره در ساختار فرهنگي جامعه پنهان مانده و قربانیان زیادی
ميگیرد (محمدی79 :8317 ،؛ به نقل از کریمي )8368 ،و حتي در بین برخي از اقشار و طبقات
جامعه بهصورت یک فرهنگ درميآید ،گویي ناسزاگویي ،نهتنها امری ارزشي بهحساب ميآید
بلکه چاشني گفتگو نیز قلمداد ميشود .در این رابطه کارستد و فارل )1889( 8در نظریه خود با نام
«رفتارهای مشکوک اخالقي ،»1بر رفتارهای ضد هنجار اجتماعي در زندگي روزمره متمرکز شدند
و عقیده دارند که عامل اصلي تعیینکننده رفتارها و گفتارهای ضد هنجاری در اجتماع در زندگي
روزمره ،سندرم بيهنجاری سیستم است (به نقل از استیون و همکاران .)816 :8361 ،3بدین
ترتیب به نظر ميرسد که ناسزاگویي با رگههای توأمان «خشونت و صمیمیت» همراه بوده و
ممکن است در اشکال جمعي آن یعني در سطح ارتباطات سیاسي دال بر مقاومت باشد؛ مثالً در
میان گروه دوستان و خودیها ناسزاگویي حاکي از صمیمیت باشد .بدین توضیح که ناسزاگویي
جای سالم کردن را گرفته است و در میان دوستان صمیمي رواج دارد .در چنین زمینهای فحش
و ناسزا بدون ایجاد احساس رنجش به کار ميرود .همچنین در ارتباطات بین فرهنگي و در
برخورد با غیرخودیها یا غریبهها ،ناسزاگویي مصداق خشونت (کالمي) است که حتي ميتواند
مقدمه خشونت فیزیکي واقع شود.
از دیدگاه مطالعات فرهنگي ،عنصر ضد فرهنگ ناسزا و خشونت کالمي که صورت و شکل
کنایهآمیز و تحقیرآمیز به خود ميگیرد ،بهعنوان ابزاری استفاده ميشود تا به فرهنگ مسلط،
مرام ،عقیده ،دین ،زبان (گویش) ،قیافه ،سلیقه افراد حمله کند که در این میان فرد دشنام دهنده
در پي تضعیف شخص مقابل و سلطه نظر یا نمایش اتوریته خود است؛ زیرا زماني که سخن از
فرهنگ ميشود ،منظور تمام الگوهای قابلتشخیص فکری و رفتاری بر پایه اعتقادات ،ارزشها،
عادتها و رسوم است که تحت تأثیر عواملي به وجود ميآید و بهنوبه خود بر پدیدههای دیگر
تأثیر ميگذارد .سبک زندگي ،تجربیات عاطفي ،بیان اندیشهها و واکنش فرد نسبت به پدیدهها و
افراد به محیط فرهنگي او بستگي دارد .به همین دلیل از میان عوامل مختلفي که بر مقاومت در
مقابل تغییر تأثیر ميگذارد ،فرهنگ یک عامل قابلتوجه است (میرکمالي )19 :8396 ،جواني
بهعنوان نمادی فرهنگي در قالب سني و  ...توسط ساختار فرهنگي و در جریان روابط اجتماعي

1. Karstedt&Farrell
2. Suspicious behaviors
3. Steven F. et al.
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ساخته ميشود (ذکایي )8368 ،و عالوه بر فرهنگ حاکم ،خردهفرهنگها ،پاسخ جوانان به
موقعیت طبقاتي فرودستشان در جامعه است (کوثری.)99 :8311 ،
زبان جوانان ،به تعبیر باختین ،با توجه به تغییرپذیری ،هیجان خواهي و تنزوعپزذیری جزواني،
خصلت کارناوالي ميیابد .این کارناوال در دو سطح زباني-واژگاني و معنزایي اتفزاق مزيافتزد .در
سطح زباني ،قواعد دستوری و نحوی ،قواعد ادبي و زیبزایي شزناختي ،بزا تقزدم و تزاخر ،تغییزر و
جابجایيهای دگرگونه در واژگان و جملههای زبان رسمي و معیار ،عمدا نقض ميشوند .در سطح
معنایي نیز ،ارزشهای دارای قدرت گفتمان مسزلط در حزوزههزای دیزن ،جنسزیت و نهزادهزای
اجتماعي ،گفتمان حاکم در خانواده و مدرسه ،به چالش کشیده ميشود .همچنین ،باید اضافه نمود
که در فضای کارناوالي ،ناسزاگویي ،فرصزتي بزرای رهزایي از تمزام یکنزواختيهزا ،هنجزارهزا و
فشارهای اجتماعي ،ایزدئولوژیهزای رسزمي ،قزدرتهزای مزذهبي و دولتزي را فزراهم مزيآورد
(باختین.)8610 ،8
در توهین ،تحقیر و فحاشي ،بيارزش جلوه دادن سرمایههای انسزاني ،اجتمزاعي ،فرهنگزي و
نمادین مخاطب هدف قرار ميگیرد .در این رابطه جانتي نوکلبي )1888( 1معتقد است که دشنام و
فحش دادن نهتنها برای تخلیه هیجان ،بروز عواطف ،گشودن عقدهها ،مسائل اخالقي -تربیتي و
روحي بلکه ابزاری بزرای تهزاجم بزه هنجارهزای مسزلط و حزریم دیگزران اسزت کزه تخریزب
سرمایههای فرهنگي ،اجتماعي و نمادین حریف را به دنبال دارد .به عبارتي ،در شرایط بيقدرتي،
گروههای بيقدرت ممکن است ،از زبان برای تولید نفرین و لعنت بهعنوان سالح و یزا بزهعنزوان
مصادیقي از سیاست غیرعلني استفاده کنند.
در واقع ،خردهفرهنگهای جوانان ازیک طرف محملي برای ابراز هویت و ارتبزاط جوانزان بزا
خود و اجتماع بوده و از طرف دیگر شیوهای برای اعتراض است که از طریق مناسک و شیوههای
رفتاری و گفتاری تبلور مي یابد .از این منظر باید اشاره نمود کزه مطالعزات نشزان مزيدهزد رواج
رفتارهایي مانند ناسزاگویي ،توهین ،افترا و ،...جنبههای مقاومتي ناهنجاریهای کالمي است کزه
ميتواند ناشي از لذت و سرخوشي رواني نیز باشد .لذت ،از رابطهای خاص میان معناهزا و قزدرت
ناشي ميشود .به نظر فیسک ،3لذت هم نوعي مقاومت است که بزرای فرودسزتان بزا تأکیزد بزر
هویت اجتماعيشان ،در مقاومت علیه ساختار مسلط و در عین حال مسزتقل از ایزن سزاختار ،بزه
دست ميآید .به باور وی ،فرهنگعامه ،بالقوه و غالباً بالفعل ،ماهیتي ترقيخواهانه (امزا نزه بنیزاد
ستیز) دارد (فیسک .)11-10 :8616 ،بدین ترتیب فرد به هنگام مواجهه با دیگزران ،بزا بزه بکزار
بردن واژههای رکیک ،لذت برده و در صورت کسب لذت آن را تکرار ميکند.
1. Bakhthin
2. Nockleby John T.
3. Fiske, J
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در این زمینه بوردیو با پروراندن مفاهیم نوبنیاد عادتواره ،سرمایه و میدان ،توصیفي بزدیع ،از
خصوصیات کنش فرهنگي افراد به دست ميدهد .به نظر بوردیو ( ،)8610جامعه انسزاني نظزامي
متشکل از طبقهها ،قشرها و الیههای مختلف اجتماعي اسزت .پایگزاه و موقعیزتهزای اجتمزاعي
کنشگران ،همانند و یکسان نیست .بنابراین ،هر موقعیت اجتماعي با ایجاد قالبهای رفتاری معین
نوع سلیقه و شیوهی سخن گفتن ،لباس پوشیدن و دیگر رفتارهزای اجتمزاعي را بزهمثابزه سزبک
ویژهای برای کنشگران خود پدید ميآورد و به قول ماتون )1881( 8نوع کلماتي که انسزانهزا در
موقعیتهای مختلف در برخوردها بکار ميبرند و رفتارهای متفاوتي که نشان ميدهند ،بزهشزدت
متأثر از عادتوارهای است که در آنها دروني شده است.
عادتوارهها قالبهایي از حساسیتها ،ارج شناسيها و کنشهزایي هسزتند کزه تحزت تزأثیر
ساختار ذهني (منش) ناشي از در اختیار داشتن انواع سرمایه فرهنگي ،اقتصادی و اجتماعي شزکل
ميگیرند (فلور1 :1887 ،؛ به نقل از روحاني )89 :8311 ،و در نتیجه افراد بر اساس تملزک انزواع
سرمایه و عادتواره هایشان که جنبه اساسي سبک زندگیشان محسوب ميگردد ،دست به انتخزاب
الگوهای رفتاری ویژهای ميزنند که تأثیر این الگوها بر نوع بیان و گفتارشان انکارناپذیر است.
مفهوم «میدان »1یکي دیگر از مفاهیم مورد استفاده در ایزن تحقیزق بزود ،میزدان از طریزق
عملکرد با عادت واره پیوند ميیابد و بدینسان عادت واره با عملکرد ساخته ميشزود و در جهزت
کارکردهای عملي قرار ميگیرد که در میدان صورت ميگیرند .میدانها مدلهای کوچک متمزایز
در درون فضای اجتماعي هستند (فاضلي.)110 :8311 ،
مطالعات نشان ميدهد رفتار و گفتار و اعمال افراد در میدانهای مختلف مبتني بر عادتواره،
روابط سلسله مراتبي را در جامعه بازتولید ميسازد .در چنین شرایطي مزيتزوان گفزت عزادتواره
خلق و خویي را گسترش ميدهد که در بسیاری از موارد ارتباط میان افراد و گروههای اجتمزاعي
را به میزان قابل توجهي کاهش ميدهد و حتي در بسیاری از مواقع آن را مختل مينماید .در این
رابطه کروسلي )1888( 3نیز عقیده دارد ،تجربیاتي که در خانواده به فرد آموخته ميشزود متزاثر از
عوامل اجتماعي است که در خانواده نهادینه گشته است و در عادتواره فرد متضمن گشته اسزت
و به طور کلي سبک زندگي فرد را سامان ميدهد .حال بررسي پدیده ناسزایي گویي و رواج ایزن
مسئله در بین جوانان ،بر اساس رویکرد نظری بوردیو به سبک زندگي و عادتواره که برگرفته از
همان فلسفهی دیالکتیکي وی است و مبتني بر تمایزاتي (که پایه شزکلگیزری عزادتوارههزای
متفاوتي) از رهگذر شیوه های مختلف تملک بر سرمایه (چه اقتصادی و اجتماعي بویژه فرهنگزي)
است ،بسیار حائز اهمیت است.
1. Maton
)2. Champs (Field
3. Crossley
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مفهوم سرمایه فرهنگي یکي دیگر از مفاهیم مورد استفاده در این تحقیق بزود کزه مفهزومي
کلیدی در دستگاه نظری بوردیو است .آشافنبرگ و ماس )8661( 8ویژگي اصلي سرمایه فرهنگي
را مهارت و آشنایي با رمزهای فرهنگي و اعمال طبقات مسلط ميدانند .دومایس 1اشاره ميکنزد
که سرمایه فرهنگي مشتمل بر کفایت زباني و فرهنگي و مهارت در فرهنگ طبقات بزاالتر اسزت.
موضوع زبان مناسب و فرهیخته بهعنوان جزئي مهم از سرمایه فرهنگزي بزهوسزیلهی سزولیوان3
( )1888ارائه شده است .بعالوه بوردیو ضمن بحزث از سزرمایه فرهنگزي کزه منجزر بزه بازتولیزد
فرهنگ طبقه مسلط ميشود ،اشاره به این امزر دارد کزه سزرمایهی فرهنگزي برآینزد ترکیبزي از
سرمایهی اقتصادی و بکارگیری عادتوارههاست.
بوردیو با تقسیمبندی که از سرمایه فرهنگي ،یعني{تجسدی (مهارتها) ،عیني (کاالهای
فرهنگي) و نهادینه (عناوین و مدارج تحصیلي)} به دست ميدهد ،نشان ميدهد که موقعیت
کنشگر عالوه بر در اختیار داشتن انواع سرمایههای اقتصادی (انواع دارایيهای مادی شامل
مالکیت خصوصي یا عمومي) و اجتماعي ،به سرمایهی فرهنگيای مبتني است؛ که افراد توسط
آن ،مدل و نحوهی کنش (کالمي و تعاملي) خود را انتخاب ميکنند (سوارتز .)8661 ،0بوردیو
( )1883مطرح مينماید که ميتوان افراد و نوع برخوردها و تعامالت آنها را از لحاظ سرمایه
فرهنگي باهم مقایسه کرد .در زمینهی برخورداری از سرمایه فرهنگي (تحصیالت و مصرف
کاالهای فرهنگي) ،افرادی که از تحصیالت پایینتری برخوردار هستند ،از کاالهای فرهنگي
کمتری استفاده مينمایند و ترجیحات زیباشناسانه متفاوتي نیز با گروهي دارند که از سرمایه
فرهنگي باالتری برخوردار هستند .چنین تفاوتهایي در برخورداری از سرمایه فرهنگي تاثیر
بسزایي بر فرهنگ کالمي افراد در این گروهها دارد و جنبههای مقاومت در برابر هنجار مسلط را
در قالب شکستن تابوهای کالمي نشان ميدهد.

روششناسی پژوهش
به دلیل ویژگيهای خاص گروه مورد مطالعه ،در این تحقیق از تکنیکهای کیفي جمعآوری
دادهها استفاده شده است .به این معني که الزم بود تا نخست با مطالعهشوندگان ارتباط قابل
اعتمادی برقرار شود و در گام بعد این فرصت فراهم گردد تا آنان در راستای محورهای مورد نظر
تحقیق ،نظر خود را ابراز نمایند .برای پاسخ به پرسشهای تحقیق ،از تکنیک «مصاحبه» استفاده
شد .همانطور که پیشتر اشاره شد ،مطالعه شوندگان ،جوانان بودند 88 .نفر از این جوانان با
استفاده از روش نمونه گیری هدفمندِ مبتني بر تکنیک گلوله برفي انتخاب شدند .یعني منبع
یافتن مصاحبه شونده بعدی ،از طریق مصاحبه شونده فعلي بوده است .گلیرز و اشتراوس معیار
1. Aschaffenburg & Mass
2. Dumais
3. Sullivan
4. Swartz
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اشباع نظری را برای اتمام مصاحبهها اینگونه پیشنهاد ميکنند« :اشباع نظری مقوله مبنای داوری
درباره زمان توقف نمونهگیری از گروههای مختلف مربوط به آن مقوله است .نمونهگیری و
افزودن بر اطالعات هنگامي پایان ميیابد که اشباع نظری یک مقوله یا گروهي از موردها حاصل
شود (داده جدیدی به دادههای گردآوری شده ،افزوده نشود) (فلیک .)8311 ،8از این رو ،یکي از
شیوههای مناسب برای اتمام مصاحبهها در روش کیفي ،مواجهه پژوهشگر با پاسخهای تکراری
مطالعه شوندگان است .زمان و مکان مصاحبهها با توجه به نظر مصاحبهشوندگان متفاوت بوده و
بدین منظور مصاحبهها در مکانهایي همچون کافي شاب ،قهوهخانه ،آرایشگاه ،پیادهرو ،کانون
زبان ،خانه ،پارک و ...صورت پذیرفتهاند .همچنین زمان مصاحبه بسته بهوقت و مکان مصاحبه
بین  78تا  888دقیقه در نوسان بوده است .مصاحبهشوندگان به دالیل مختلف با ضبط مصاحبه
موافقت نکردند و میانگین مدتزمان انجام مصاحبه نیز یک ساعت بوده است .تحلیل اظهارات
مصاحبهشوندگان با استفاده از کدگذاری باز ،محوری و گزینشي انجام شده است .بدین صورت
که ابتدا متن مصاحبهها در قالب رونوشتي تهیهشده و پس از رسیدن به مفاهیم اصلي تحقیق در
مرحله بعد به استخراج اظهارات مهم و مرتبط با موضوع پرداخته شد .سپس مقوالت اصلي نیز
دستهبندی گردیدند و درنهایت به یکپارچهسازی و جمعبندی مهمترین مضامین تحقیق پرداخته
شد و در نهایت مقوله هستهای شناسایي شد.

توصیف مصاحبهشوندگان
در پژوهش انجام شده به منظور دستیابي به اطالعات دقیقتر ،تالش شد تا طیف متنوعي از افراد
در طبقات مختلف سني و تحصیلي انتخاب شوند.
جدول شماره  :1خصوصیات مصاحبه شوندگان
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زهرا 10 ،ساله ،اهل اصفهان ،ساکن رشت ،متأهل (بدون فرزند) ،لیسانس ادبیات فارسي ،ویزیتور وسایل
بهداشتي-آرایشي ،مکان مصاحبه :آرایشگاه ،مدتزمان مصاحبه 07 :دقیقه.
فریده 11 ،ساله ،اهل رشت ،ساکن رشت ،متأهل (دارای یک پسر  1ساله) ،دیپلم انساني ،خانهدار ،مکان
مصاحبه :خانه ،مدتزمان مصاحبه 78 :دقیقه.
نگین 11 ،ساله ،اهل رشت ،ساکن رشت ،مجرد ،لیسانس ،بیکار ،مکان مصاحبه :کافي شاب ،مدتزمان
مصاحبه 97 :دقیقه.
نگار 16 ،ساله ،اهل رشت ،ساکن رشت ،مجرد ،کارشناسزي ارشزد ،بیکزار ،مکزان مصزاحبه :آرایشزگاه،
مدتزمان مصاحبه 18:دقیقه.
سحر 10 ،ساله ،اهل رشت ،ساکن رشت ،مجرد ،لیسانس مدیریت اجرایي ،بیکار ،مکان مصاحبه :کانون
زبان شعبه فرهنگ (واحد خواهران) ،مدتزمان مصاحبه 78:دقیقه.
پریا 17 ،ساله ،اهل رشت ،ساکن رشت ،مجرد ،لیسانس ،بیکار ،مکان مصاحبه :توشیبا ،باشگاه ورزشزي،
مدتزمان مصاحبه 18:دقیقه.
رسول 11 ،ساله ،اهل اردبیل ،ساکن رشت ،مجرد ،لیسانس مهندسي برق ،بیکار ،مکان مصاحبه :پیادهرو
علم الهدی ،مدتزمان مصاحبه 18:دقیقه
1. Flick
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ساالر 13 ،ساله ،اهل رشت ،ساکن رشت ،مجرد ،دیپلم ،بیکزار ،مکزان مصزاحبه :پزارک قزدس رشزت،
مدتزمان مصاحبه 18:دقیقه.
مهدی 11 ،ساله ،اصالت ترک قزوین ،ساکن رشت ،دیپلم ،کاسب بازار ،مکان مصاحبه :قهوهخانزهای در
رشت ،مدتزمان مصاحبه 68:دقیقه.
پرهام 38 ،ساله ،اهل رشت ،ساکن رشت ،مجرد ،فوقدیپلم کامپیوتر ،فروشنده (کفش) ،مکان مصزاحبه:
گلسار ،مدتزمان مصاحبه 17 :دقیقه.
پیمان 38 ،ساله ،اهل رشت (اصالت ترک) ،ساکن رشت ،متأهزل ،دانشزجوی حقزوق ،پیمانکزار ،مکزان
مصاحبه :خیابان معلم رشت ،مدتزمان مصاحبه 97 :دقیقه.

یافتهها
همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،تعداد نمونههای مصاحبه شده در پژوهش حاضر  88نفر
بودهاند که از طریق تکنیک گلوله برفي به دست آمدند .مصاحبه با سؤاالتي در مورد ویژگيهای
شخصیتي و هویتي مصاحبه شوندگان آغاز شد و سپس با مطرح کردن سؤالي دربارهی عوامل
مؤثر بر رواج ناسزاگویي ادامه داده و با پرسیدن سؤاالتي درباره دالیل گرایش افراد به ناسزاگویي
در جامعه که در چند سال اخیر بهطور محسوسي شیوع پیداکرده است و همچنین با توجه به
کیفیت رابطه فرهنگي و بحران فرهنگي و نقش عوامل فردی و اجتماعي دخیل در این مسئله،
دیدگاههای افراد مورد بررسي قرار گرفتند .همچنین با استفاده از پرسشهایي در خصوص
ویژگيهای شخصیتي و هویتي خانواده و گروه دوستان و تأثیر فضای مجازی و شبکههای
اجتماعي در آموزش و گسترش پدیده ناسزاگویي به بررسي و واکاوی این مسئله پرداخته شد.
پرسشهای مطرحشده در مصاحبه عبارتاند از :عوامل مؤثر بر رواج ناسزاگویي در بین جوانان
چیست؟ در چند سال اخیر ،چه عواملي باعث گرایش جوانان به ناسزاگویي شده است؟ خانواده و
گروه دوستان چه نقشي ميتوانند در گسترش یا عدم گسترش ناسزاگویي داشته باشند؟
الف) دیدگاه جوانان نسبت به ناسزاگویی در گفتار و خشونتهای کالمی
*ناسزا بهمثابه یک عادت زبانی (عادیسازی ناسزا)

نکتهای که غالب مصاحبهشوندگان بدان اشاره داشتند این بود که درنتیجهی تحوالت روزافززون،
شیوه بیان و گفتار مردم تغییر کرده است و برخي از آنان بهطور خصزمانه و اغزراقآمیزز صزحبت
ميکنند .بسیاری از مردم برای جلبتوجه و یا برای گرفتن امتیاز با صدای بلند صحبت ميکننزد.
فحش و یا استفاده از کلمات لعن و نفرین در تعامل اجتماعي امری عادی شده است .همزانطزور
که بوردیو ( )8610نیز عنوان ميکند ،تغییر متن و شرایط زنزدگي کزه فزرد در آن بزه شزکوفایي
ميرسد ،در نوع ذائقه و سلیقههای تعامالتي افراد مؤثر هستند .برای نمونه:

« این روزا با جوونای زیادی برخورد ميکنم که حرفزای زشزت و رکیزک میززنن و
مثالً تیکه میپرونن و البته نسبت به قبل خیلي هم داره بیشتر میشه و بزه نظزرم فرقزي
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نداره بین پیر و جوون بودن .تو هر سني دیده میشه .ولي خزب اون چیززی کزه بیشزتر
ميبینم و تجربه ثابت کرده اینه که جوونا بیشتر فحش و ناسزا رو بکار میبزرن( ».نگزار
 19ساله لیسانس ،مجرد).
فحاشي و رکیک بودن ،بهمنزله مد تلقي ميگردد! گفتارهای رکیک اغلب به وسیلهای برای
بیان احساسات افراد تبدیلشده است؛ احساساتي چون خشم ،سرخوردگي و یا برای رسیدن به
یک نتیجه اجتماعي مانند توهین ،آزار و اذیت یا طنز استفاده ميکنند.

برای نمونه« :فحش دادن خیلي زیاد شده و بخصوص تو قشر جوون انگار اینجور حرف زدن
مد شده چون زیاد ميبینم و ميشنوم اونم به خاطر اینه که شاید اخزالق دیگزه معنزي سزابق رو
نداشته باشه ...اون حجب و حیایي که قبالً بوده االن دیگه نیست .خیلي چیززهزا بزوده کزه ا ن
دیگه نیست .مثالً کسي جلوی پدر و مادرش پاشو دراز نميکرد ولي ا ن اگه مؤدب باشي بهزت
تیکه میندازن میگن چه بچهی مؤدبي ،پاستوریزه و سوسول و( »...مهدی 11 ،ساله ،دیپلم).
مفاهیم کلیدی :رواج فحاشیی ،تغیییر مننیای اخیال  ،قیدرت عناصیر بیرونیی در
شکلدهی ذائقهی کالمی
*ناسزا بهمثابه ابزار قدرت و لذتی تسکیندهنده

یافتهها حاکي از آن است که رواج رفتار ناسزاگویي از رابطهای خاص میان معناها و قدرت ناشزي
ميشوند .محرومیتها و مضیقههای ساختاری زمینهساز احساس محرومیت است و گاهي مروج و
محرک خود ابرازیهای کنترل نشده و رواج ناسزاگویي در گفتار است .لذت موقت به کزار بزردن
یک ناسزا ،دست انداختن و آزار کالمي دیگران را ميتوان نوعي واکنش به این محرومیت تلقزي
کرد .برای نمونه:

« من به شخصه خیلي فحش دادن رو دوسزت دارم و اینجزوری سزبک میشزم واال
دستم که به جایي بند نیست الاقل چارتا لیچار بار این و اون میکنم و گرنه دق میکنم!
 ...تو خونه هم که هستم بیشتر عاشق اینم که به خوهرام فحش بدم .اونام اصال حزرف
نمیزنن .چون حرف نمیزنن منم بیشتر بد و بیراه میگم اینجوری ازم حساب میبرن ،این
یعني احترام ...این حس برای من یه دنیاست»(.ساالر 13 ،ساله ،دیپلم).
«منازعة قدرت» ویژگي فضای اجتماعي است که این منازعزه در گفتزار و هنجارهزای زبزاني
ظهور پیدا ميکند و آنچه گفتنش مجاز است و یا «عادت» و زبان نیز به شکل آنچه باید سانسزور
شود ،برای کنشگران تعیین ميکند .کالم و زبان از عناصر اصلي مبارزه و رقابت هایي هستند که
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بر سر استفاده از فرهنگ درمي گیرد و از عناصر ذاتي فراینزدهای بازتولیزد فرهنگزي اسزت .ایزن
کارکرد کالمي بهویژه در متن و زمینه میدان معیني مورداستفاده قرار ميگیرد و ویژگيهای بیاني
و لحن و آهنگ زبان نیز مدیون همین متن و زمینه و به عبارتي عاد ت واره است.
مفاهیم کلیدی :احساس محرومیت ،منازعه قدرت ،خود ابرازی ،لذت آنیی ،جنبیهی
هنجاری ناسزاگویی
*ناسزاگویی و رابطهی توأمان صمیمیت و خشونت

یک قانون نانوشته عجیب برای جمع های دوستانه امروزی مي گوید هزر چزه الفزاظ رکیزک تزر و
ناسزاها درشت تر باشد ،صمیمیت بین افراد هم بیشتر است! مثالً افراد برای نشان دادن ارادت یزا
ابراز عالقه به جای استفاده از کلماتي مثل مخلصیم و چاکریم ،از الفاظ زننده ی دیگزری اسزتفاده
مي کنند و با این کار درواقع قبح به کار بردن این فحش ها را از بین مي برند؛ و درجزایي دیگزر از
همین واژهها برای ابراز تنفر و خشونت استفاده ميکنند .بهعنوان نمونه:

«منو رفیقام کال زبانمون فحشه البته نه بگین توهین نه ...فقط واسه اینه که با هم
راحتیم  ...حتي با دوستامم میخوام حرف بزنم فحش به عمه و ننه اینا میدیم .البته فقط
من نمیگما اونام میگن ...راستش اصن خوشمون نمیاد بعضیا که بچه سوسولن و خیلزي
رسمین و انگار از دماغ فیل افتادن ...جوون باید بچه ننه نباشه...ولي وای بزه روزی کزه
یکي به خونواده و خودمون توهین آمیز فحش بده یعني به جوری فحش میدم و تالفي
ميکنم که فراموش کنه که کي بوده اصال» (ساالر 13 ،ساله ،دیپلم).
هرچه فحش رکیکتر صمیمیت بیشتر!

«وقتي که به دوستام فحش ميدم این نشانه نزدیکي و صمیمیت بیشتره .چزون مزن
هرگز نسبت به یه غریبه و کساني که باهاشون رابطهی دوستي و صمیمیتي ندارم از ایزن
کلمات استفاده نميکنم و باهاشون با نزاکت رفتار ميکنم( ».نگین 11 ،ساله ،دیپلم).
مننی فحش از شخصی به شخص دیگر فر دارد!
معنای دوم ناسزاگویي یعني خشونت زماني فعال ميشود که یکي از طرفین منازعه یزا هزر دو از
ناسزاگویي در قالب جدی (نه شوخي) و برای رنجاندن و آزار و اذیت همدیگر و یا تهدید همدیگر
و یا ابراز خشم خود استفاده کنند .مثالً در نزاعهای خیاباني بین آدمهای غریبه ،در خشونتهزای
خانگي بین افراد عضو یک خانواده .برای نمونه:
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«ناسزاگویي همیشه به معني توهین نیست .یکزمان شما از دسزت کسزي ناراحزت
هستي و به او دشنام میدی؛ اما جای دیگه به خاطر صمیمیت و رفاقتي کزه داری و بزه
خاطر دوست داشتن زیاد به اون فحش میدی تیکه میندازی .پس اینکزه داری بزه کزي
فحش میدی خیلي فرق داره»(.مهدی  11ساله ،دیپلم).
این به ظاهر صمیمي تر شدن روابط به قیمت شکستن تزابوی هتزک حرمزت بزه افزراد تمزام
ميشود .جواناني که این گونه با همدیگر صحبت ميکنند درواقع حزس تعلزق خزود بزه فرهنزگ
ناسزاگویي را ابراز مي دارند .احساس تعلق در میان اعضای هزر گروهزي دربرگیرنزده یزادگیری و
کاربرد کدهای فرهنگي خاصي است .آشنایي و کاربرد این کدها بیزانگر عضزویت آنهزا در یزک
گروه خاص است .تسلط بر یک سری کدهای پیچیده که فقط محرمها یا خودیهای یک گزروه
از آن سر درآورند الزمه خود ابرازی فرهنگي است؛ و نزوعي سزرمایه خزردهفرهنگزي 8محسزوب
ميشود .به عنوان نمونه:

«تقریباً تمام گروههای صمیمي دوستانه که دوروبرم هستن از این الفزاظ بزهعنزوان
شوخي و البته یه جور عادت استفاده مي کنن ...این فحشها فقط بین گروههای دوستي
رواج داره و نمود اجتماعي دیگه ای برای من نداره بزرای همزین هزم اشزکالي نزدارد و
کسي به فکر ترک آن نمیفته» (پرهام 38 ،ساله ،فوق دیپلم).
بنابراین ،منطق ناسزاگویي را مي توان در بین جوانان و در سطح ارتباطات بین فردی ،با توجه
به زمینهی 1آن ،در دو واژهی «صمیمیت و خشونت» خالصه کرد .از منظزر مطالعزات فرهنگزي،
این صمیمیت و خشونت ممکزن اسزت در اشزکال جمعزي آن دال بزر مقاومزت باشزد .در میزان
گروههای دوستانه و خودیها ناسزاگویي حاکي از صمیمیت است اما در ارتباطات بین فرهنگزي و
به عبارتي در برخورد با افرادی از گروههای دیگر یعني غیرخزودیهزا یزا غریبزههزا ،ناسززاگویي
مصداق خشونت کالمي است که حتي مي تواند مقدمه خشونت فیزیکي واقع شود .در معنای اول،
ناسزاگویي جای سالم کردن را گرفتزه اسزت و در میزان دوسزتان صزمیمي رواج دارد .در چنزین
زمینهای جوانان به همدیگر یا به نوامیس همدیگر فحش و ناسزا مي گویند بدون اینکزه یکزي از
طرفین یا هر دو احساس رنجش کنند یا از کوره در بروند یا احساس کنند کزه بزه آنهزا تزوهین
شده است.
مفاهیم کلیدی :ناسزا و صمیمیت ،ناسزا و تنفیر ،ناسیزای درونگروهیی (تنلی ) و
برونگروهی (دشمنی و خصومت)

1. Subcultural capital
2. Context
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*پیوند ناسزا و جنسیت

بر طبق مصاحبههای صورت گرفته ،نوع ناسزاگویي مردان و زنان متفاوت بوده و بزهطورمعمزول
زنان بیشترین قربانیان ناسزاگویي هستند .نحوه بهکارگیری کلمات مشخص و کاربرد آنها ،گزواه
تأثیر و تأثر زبان و نظام اجتماعي به نفع نهادینه کردن فراتری و فروتری جنسزیتي اسزت .زنزان
صرفنظر از سن و طبقه بیش از مردان به کاربرد اشکال استاندارد کالم گرایش دارند .شاید ایزن
به معنای تلقي خردهفرهنگي و اقلیت بودن زنان در عرصه فرهنگ رسمي است که سبب ميشود
جنس دوم اوالً از سنتشکني در کالم استاندارد بگریزد و ثانیاً به توصیف امور رضایت دهد و لزذا
جلوههای متفاوت این وضعیت را به مردان واگذارد .برای نمونه:

«بین پسرها فحش رایج تره ،شاید بخاطر اینه کزه دیگزران ازش حسزاب ببزرن و
بهشون احترام بزارن ،خب بعضي دخترام استفاده میکنن شاید به این خاطر که شزکننده
و ظریف و ناز نازو نیستن چون بعضي دختزرا پسزر بودنزو دوسزت دارن و ادای اونزا رو
همش در میارن تا شخصیت خودشونو نشون بدن»(.پرهام 38 ،ساله ،فوق دیپلم).
مفاهیم کلیدی :ناسزا و نمایش جنسیت ،فراتری و فروتری جنسیتی در ناسزا ،گریز
زنان از سنتشکنی کالمی

ب-عوامل گرایش جوانان به ناسزاگویی در گفتار
*وضنیت سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی
سرمایه اقتصادی پایین

نابرابریهای افراد در سرمایههای (اقتصادی ،فرهنگي) نوع و کیفیت روابزط اجتمزاعي را در بزین
گروههای اجتماعي تعیین ميکند و از این حیث به سلیقه کالمزي افزراد شزکل و غالزب ویزژهای
ميبخشد .در این رابطه نکته قابلتأمل در پاسخهای مصاحبهشوندگان این تحقیق نسبت به معیار
کیفیت کالم و ناسزاگویي ،توجه به وضعیت پایگاه اجتماعي اقتصادی آنان است .برای نمونه:

«معموالً به یه نقطهای در درونمه که همون نقطه جوشه و دیگه بهاصطالح کاسزه
صبرم که لبریز بشه فحاشي ميکنم بار مسئولیت اقتصاد خانواده و خیلي چیززای دیگزه
که به پول ربط داره ،تحمل شرایط سخت اقتصادی و بزرآورده نشزدن نیازهزای مزادی
باعث میشه با کوچکترین جرقهای کنترل از دست بدم و فحاشزي کزنم» (پیمزان38 ،
ساله ،دانشجو).
مفاهیم کلیدی :کمبود منابع مالی موردنیاز ،عدم امنیت اقتصادی و شغلی
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سرمایه فرهنگی پایین
سرمایه فرهنگي و اقتصادی خانواده بر رفتارها ،ترجیحات و نگرشها ،انگیزههای رفتاری انحرافي
مانند بهکارگیری الفاظ ناشایست و زشزت ،تزوهین بزه دیگزران و انحرافزات جنسزي و  ،...تزأثیر
ميگذارد و انتخاب راهکارهای مناسب ،در خزانواده نقزش مهمزي در فراگیزری بهتزر آمزوزش و
درنتیجه کیفیت فرهنگي و تعامالت اجتماعي افراد دارد .برای نمونه:

« به نظر من تحصیالت و سواد مهمه ولي خب آدم که از کوره در بره دیگه در رفته
حاال شاید مني که تحصیل کردهام هستم نوع کلماتم بزرای گفزتن ناسززا خیلزي فزرق
داشته باشه .یکي که از قشر پایین و بيبضاعت فحشایي که میده خیلي فرق داره (چون
ممکنه خیلي رک و بيپرده فحش بده و رکیک باشه) با اوني که از اقشار باالتره و حتي
تحصیالتم داره) این قماش از ادما با کلماتي با کالستر بزددهني میکزنن و حرفاشزونم
جوری میگن که ادم فک نمیکنه این ادبیاتشون فحشه(...پرهام 38 ،ساله ،فوق دیپلم).
سلیقه های کالمی و گفتاری به مثابه یکی از آشکارترین نشانههای عادتواره ،پیونیدی
مستقیم با موقنیت فرد دارد (بوردیو.)1991 ،

در بررسي رابطه وضعیت سرمایه اقتصادی و فرهنگي مشاهده شد که نميتوان این دو مقولزه را بزه
گونهی جداگانه موردبررسي قرارداد؛ چراکه لزوم فقر اقتصادی بدون توجه به فقر فرهنگي در رابطزه
با مسئله ناسزاگویي قابل توجیه نیست و تفاوتها بیشتر در نوع انتخاب کلمات ناسزا خزود را نشزان
ميدهد؛ یعني موقعیت اقتصادی و اجتماعي فرهنگي افراد به گونهی توأمان نوع استراتژیهای آنان
را در جایگاههای مختلف در زندگي روزمره و در تعامل با دیگران سمتوسو ميدهد.
مفاهیم کلیدی :تأثیر گروه همسال ،نظارت خانواده ،سطح تحصیالت والدین ،سطح
آگاهی والدین
*عدم استفاده صحیح از وسایل ارتباطی جدید (شبکههای اجتماعی مجازی)

گسترش روزافزون وسایل ارتباطجمعي بهویژه اینترنت و شزبکههزای مجزازی عزالوه بزر ایجزاد
امکانات مفید و کاربردی فضایي جدید برای ابراز احساسات کالمي در قالب ناسززا فزراهم نمزوده
است .در این رابطه بهواسطه ویژگيهای دنیای مجازی که مهمترین آن فرصزت سزخنرانزي در
قالب هویت های دلخواه است .یکي از عوارض این مسئله رواج یافتن بروز خشزم و اعتزراض بزه
بدترین شکل و با الفاظ رکیک است؛ چراکه اشخاص فحاش نگراني از پیگرد ندارنزد ،سزاعتهزا
این کار را ادامه ميدهند و در اغلب موارد مورد بازخواست قرار نميگیرند.
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« این گوشیا پدر مردمو در آورده ،بدبخت بیچاره کرده این ملتو .بخصوص تلگرام و
اینستا و برنامههای دیگه اینقدر کاناال و صفحات مبتذل توی این تلگرام و اینستا هست
که یه بچه دو ساله هم میتونه هر فحشي رو یاد بگیره( ».زهرا 10 ،ساله ،لیسانس).
«یه جوری شده که این اینترنت بيادبي اخالقي رو زیاد کرده االن همه حتي بچزه
مدرسه اییا هم گوشي دارن دیگه هر چي بخواین تزوش پیزدا میشزه و واقعزا کنتزرلش
سخته بدتر از اون اینه که وقتي پدر و مادرا هر کدوم دو تزا خزط گوشزي دارن همزش
سرشون توی تلگرام و اینستاگرام و ایناست و وقتي هم بهم گیر میدن فحش میزدن».
(فریده 11 ،ساله دیپلم).
بنابراین ،ميتوان قدرت تسری بياخالقي و ناسزاگویي در گفتار را از طریق فضای مجازی در
جامعه واقعي جستجو کرد که به دالیل مختلف بدهنجار است و این موضوع را ميتوان در شواهد
رفتاری مردم چه در فضای عیني جامعه و چه در فضای مجزازی مشزاهده نمزود .ایزن تعزامالت
ناهنجار کالمي در محیط جامعه و در الیههای زیرین پنهان است و زماني که شرایط مهیزا باشزد
ظهور ميیابد.
مفاهیم کلیدی :فضای مجازی آینهای از فضای واقنی ،خلی هوییت دلخیواه در
فضای مجازی ،دسترسی آسان ،عدم کنترل و مدیریت پیشگیرانه

با نگاهي به این بخش از یافتههای پژوهش انجام شده ،باید گفت با توجه بزه تغییراتزي کزه
جوامع امروزی در وجوه مختلف با آن رو به رو هستند ،شاهد تغییر در گفتار و سبک صحبت افراد
به ویژه جوانان هستیم .یکي از مهمترین عوامل مؤثر در ناسزاگویي جوانزان کزه دادههزای ایزن
پژوهش نیز مؤید آن است ،عدم نظارت خانواده و کم کاری در تربیت فرزندان و همچنین فزراهم
کردن بستر ناسزاگویي برای آنان است .فرزندان والدیني که بزه رفزت و آمزد فرزنزدان ،انتخزاب
دوست و ...بيتوجه هستند ،بیشتر ناسزاگویي را به کار ميگیرند.
از سوی دیگر ،بر اسزاس نظزرات مصزاحبه شزوندگان ،سزرمایههزای فرهنگزي ،اجتمزاعي و
اقتصادی در دسترس والدین و خانواده تأثیر بسزایي بر بروز پدیده ناسزاگویي در فرزندان دارد .بزه
طوری که فرزندان خانوادههایي با سطح تحصیالت باال و روابزط اجتمزاعي مناسزب و تفریحزات
سالم (همچون گذران اوقات فراغت فرزندان در کزالسهزای مختلزف هنزری ،ورزشزي ،علمزي،
مسافرت به همراه خانواده و )...کمتر گرفتار ناسزاگویي ميشزوند .در مقابزل ،جوانزان متعلزق بزه
طبقات پایین تر ،از نظر فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی بیشزتر اوقزات فراغزت خزود را از طریزق
گوشي همراه در شبکههای مجازی ميگذرانند و از تفریحات مناسب نامبرده شده محروم هستند.
به دلیل فقدان شادیهای گروهي در جامعه ،مشغلههای ذهني بیشمار ،بیکاری و مشزکل سزربار
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خانواده شدن ،بسیاری از جوانان برای تخلیهی احساسات منفي خود ،به دلیل ویژگزيهزای تنزوع
پذیری ،هیجان پذیری و تغییر پذیری زبان کارناوالي ،به ناسزاگویي متوسل ميشوند.
با نگاهي جنسیتي به پدیده ناسزاگویي ميتوان گفت که ،فحاشي در پسران رایجتر از دختران
است ،با این حال دختران هم از این قائده مستثني نیستند .بدین صورت کزه دختزران نسزبت بزه
پسران از ادبیات مالیمتری استفاده ميکنند ولي در مقابل مردان بخاطر مرد بودن از الفاظ خشن
و رکیک استفاده ميکنند .البته ناگفتزه نمانزد همزانطزور کزه جامعزه ایرانزي در حزال تغییزر در
زمینههای مختلف است ،دادههای این پژوهش نیز گویای تغییر در روال انگارههای جنسیتي بوده،
به طوری که شاهد مواردی چون :ناسزاگویي(متلک) از طرف دختزران بزه پسزران نیزز هسزتیم.
مفاهیم کلیدی مستخرج از کد گذاری پاسخهای ارایه شده در مصاحبههای افراد نمونه در جزدول
 1به شرح زیر آمده است:
جدول شماره  :2خالصه یافتهها بر اساس کد گذاریها ،مقوالت و مفهوم هستهای

ردیف

مفاهیم کلیدی

مقوالت

رواج فحاشي
تغییر معنای اخالق
قدرت عناصر بیروني در شکلدهي
ذائقهی کالمي

ناسزاگویي به مثابه یک عادت
زباني(عادی سازی ناسزا)

احساس محرومیت
منازعه قدرت
خود ابرازی
لذت آني
جنبهی هنجاری ناسزاگویي

ناسزاگویي بهمثابه ابزار قدرت و
لذتي تسکیندهنده

3

ناسزا و صمیمیت
ناسزا و تنفر
ناسزای درونگروهي (تعلق) و
برونگروهي (دشمني و خصومت)

ناسزاگویي و رابطهی توأمان
صمیمیت و خشونت

0

ناسزا و نمایش جنسیت
فراتری و فروتری جنسیتي در ناسزا
گریز زنان از سنتشکني کالمي

پیوند ناسزا و جنسیت

8

1

مفهوم هستهای

زبان مخفي
سرمایه خرده
فرهنگي
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کمبود منابع مالي مورد نیاز
عدم امنیت اقتصادی و شغلي
تاثیر گروه همسال
نظارت خانواده
سطح تحصیالت والدین
سطح آگاهي والدین

9

فضای مجازی آینهای از فضای واقعي ،عدم استفاده صحیح از وسایل
خلق هویت دلخواه در فضای مجازی ،ارتباطي جدید (شبکههای
دسترسي آسان ،عدم کنترل و مدیریت اجتماعي مجازی)

999

وضعیت سرمایه اقتصادی
وسرمایه فرهنگي

پیشگیرانه
1

تنوع پذیری
هیجانخواهي
تغییر پذیری

زبان کارناوالي

بنابراین به عنوان یک نتیجه کلي در ارتباط با ناسزاگویي و رواج آن در بین جوانان با توجزه بزه
مطالب مطروحه و نتایج و یافتههای پژوهش ،ميتوان گفت که رواج ناسززاگویي معلزول ترکیبزي از
مسائل ساختاری و داللتهای فرهنگي و اجتماعي است که گاه ویژگيها و گروهبندیهای فرهنگي
نسبت به خصیصههای اقتصادی در قریحههای کالمي و تمزایز و تشزخیص اجتمزاعي آنزان ،تزاثیر
واهمیت بیشتری دارند و خود نوعي زبان مخقي سرمایه خرده فرهنگي را بوجود ميآورند.

بحث و نتیجهگیری
زبان و گفتارهای کالمي از ابزارهای اساسي محسوب ميگردد و فرد نهتنها بهوسیلهی آن روایت
مشخصي از خویشتن خویش به دست ميدهد ،بلکه از طریق همین روایت از سوی دیگزران نیزز
مورد درک و تفسیر قرار ميگیرد .یافتههای این پژوهش که از مصاحبههای عمیق با جوانان شهر
رشت به دست آمد مؤید این مطلب است کزه ناسززاگویي در گفتزار بزه سزبب موقعیزتهزا و یزا
ویژگيهای ساختاری (همچون سرمایه های اقتصادی و فرهنگي) قابل تبیین است؛ امزا آنچزه در
این میان جلوهگری بیشتری داشته است؛ تاثیر کزنشهزای مصزرفي سزرمایههزای فرهنگزي بزر
گفتارهای کالمي آنها بوده است.
مقایسه بین سرمایههای فرهنگي افراد نشان داد کزه جوانزان بزا سزرمایه فرهنگزي پزایین و
همچنین فاقد سرمایه اقتصادی گرایش بیشتری به بکارگیری ناسزا در گفتار خویش داشزتهانزد و
به عبارت دیگر ،با توجه به نوع تعامالت اجتماعي-فرهنگي در گروههای خرده فرهنگي منتسزب
به آنان ،در عادتواره آنان معنایي متفاوت نسبت به ناسزاگویي شزکل مزيگیزرد ،بزهطزوریکزه
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بکارگیری ناسزا به ایجاد خردهفرهنگي خاص و شبکهای از روابط منجر ميگردد که فرد از طریق
آن احساس تعلق مي کند و همین امر از سوی دیگر به مثابه نماد نفرت در بزین غریبزههزا تلقزي
مي گردد .در این رابطه با الهام از دیدگاه بوردیزو ( )8318مزيتزوان گفزت کزه فضزای اجتمزاعي
کنشگران با ترکیبي از دو سرمایه فرهنگي و اقتصادی همچون واقعیتي نامرئي است کزه بیزان و
تظاهرات کالمي عامالن اجتماعي را تنظیم ميکند .بنابراین ،اشتراکات کالمي عامالن اجتمزاعي
به فاصله آنان در این فضا بستگي دارد و این یافتهها با تحقیقات لن کووا ( )8661همسو است.
کمبود فضای کافي گفتماني از عوامل دیگری است که سبب مي گزردد فزرد بزه ناسززاگویي
دست بزند .این پدیده با شدت و ضعف در میان تمام اقشار رایج است و حتي ميتوان ابراز داشت
که این شکل از ناسزاگویي به مثابه منازعه قدرت ،یک جنبش اجتماعي پنهزان اسزت (کزالورت،
 .)8663در خصوص داللتهای اعتراضي و مقاومتي این هنجارشکنيهای فرهنگزي ،یافتزههزای
این پژوهش حاکي از آن است که اکثریت پاسخگویان این رفتارهزای جوانزان را ناشزي از نزوعي
سبک زندگي و موقعیت فرد ميدانند .بدین صورت که کزنش نتیجزهی رابطزهی بزین تمزایالت
شخص (عادتواره) و جایگاه او در میدان (سرمایه) است بهگونهای که امکان بروز آن در شرایطي
خاص فراهم ميگردد .بدین ترتیب کنشها صرفاً نتیجهی عادتپذیری فرد نبوده ،بلکه نتیجزهی
رابطهی بین عادتپذیری شخص با وضعیت فعلي او هستند.
برخي از ویژگيهای شبکه های اجتماعي مجازی نیز به عنوان عاملي تأثیرگذار بر ناسززاگویي
عمل ميکند بهطوری که افراد با علم به گمنامي و قابلیت ساخت هویت جعلي در فضای مجزازی
اقدام به ناسزاگویي کرده که در اکثر موارد حدومرز آن مشخص نیست و از خشونتهای کالمزي
بیشتری برخوردار است .دراینارتباط یافتههای تحقیق با پژوهش (چوون ،نوریگا و خزاویر)1886 ،
مطابقت دارد .همچنین ناسزاهای جنسي که عمدتاً زنان را هدف قرار مي دهزد نیزز راهزي بزرای
اعمال قدرت جنسیتي محسوب ميگردد (لیلیزان)1881 ،؛ حزال در ایزن بزین عوامزل مهمزي در
افزایش ناسزاگویي در گفتار نقش دارند .بنابراین ميتوان بزه طزور خالصزه عوامزل تأثیرگزذار در
گرایش به ناسزاگویي را بهطور خالصه تقسیمبندی کرد که در جدول زیر قابلمشاهده هستند:
جدول شماره  :3عوامل زمینهساز ناسزاگویی

ردیف

موارد اصلی

8

وضعیت سرمایه اقتصادی

1

وضعیت سرمایه فرهنگي

3

منازعهی قدرت

0

فضای شبکههای اجتماعي مجازی
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ویژگي تنوعپذیری و هیجان خواهي در زبان کارناوالي

جوانان با بهرهمندی از سرمایههای مختلف فرهنگي ،عادتواره طبقهای ،پیزدا مزيکننزد کزه
باعث تقویت یا تضعیف جهانبیني آنان ميشود .همانگونه که در نتایج این تحقیق مشاهده شزد
افرادی که سرمایه فرهنگي پاییني دارند ،جهانبیني آنان به دلیل فقر سرمایه فرهنگي ،نسبت بزه
جامعه ،هویت گروهي ،دیني ،بدني و .منفي و یا خنثزي اسزت و از سزوی دیگزر ،بزا پدیزد آمزدن
احساساتي چزون :سزردر گمزي ،نزاامني ،ریسزکپزذیری ،دارا نبزودن الگزوی مناسزب ،میزل بزه
نمایشگری ،در آنان ،در تعامالت خود دچار ناهنجاری شده که بزه اشزکال مختلزف ماننزد انزواع
خشونتها بهویژه ناسزاگویي در گفتار بروز ميیابد.
با توجه به دید گاه جامعه شناسي زندگي روزمره ،که به فعالیتهای مکرر ،یکنواخت ،مسزتمر
و موزون در مکانها و زمانهای مختلف که منجر به شزکلگیزری عزادتوارههزا و سزبکهزای
زندگي مختلف ميشوند و کارکرد آنها بازتولید حیات اجتماعي و یا برعکس به چالش کشیدن آن
است ،ميپردازد .ميتوان این نکته را مطرح نمود که ،آنچه برای یک فرد یا گروه ،امزری عزادی،
معمولي و بدیهي محسوب ميشود از سوی فرد یا گروه دیگری ممکزن اسزت ،کزامالً غیرعزادی
بنظر برسد .در این صورت ميتوان گفت که زندگي روزمره با مقوله قزدرت ،سیاسزت و بازنمزایي
فرهنگي مرتبط ميشود و اهمیت تاریخي پیدا ميکند .یکي از مصادیق رفتارهای تکزرار شزونده،
ناسزا گویي و بدزباني است .البته معنای ناسزاها ،با توجه به زمینه اجتماعي آن ،متغیر است.
با الهام از مفاهیمي که بوردیو مطرح نمود ،ميتوان گفت که ذائقهی کالمي به عنزوان یزک
ابزار ارتباطي تحت تاثیر عوامل جاری در اجتماع ،در حال دگرگوني پيدرپزي اسزت ،یعنزي ،هزم
منعکسکننده تغییرات اجتماعي است و هم به نوبه خود از این تغییرات تاثیر مزيپزذیرد .در ایزن
میان ناسزا بسیار افشاگر است و محتزوای آن ،سیسزتم ارزش گزذاری فزرد را نمایزان مزيسزازد.
همانطور که نتایج نشان دادند ،ناسزا ميتواند در قالب خردهفرهنگ ،در خزردهفرهنزگ جوانزان،
بیشتر برای سرگرمي و قلدری که ناشي از بیکاری ،تخلیه کردن عقدههای سرکوبشزده و عزدم
امکانات مناسب برای تخلیه انرژی هستند ،به کار گرفته شود و ميتوان گفت بنیان عوامل مذکور
بسیار با ،وضعیت نامناسب خانوادهها ازنظر سرمایههای فرهنگزي ،اجتمزاعي و اقتصزادی مزرتبط
است که در فرد دروني شده و به جامعه برميگردد .درواقع هر نوع گفتار که گاهي از یک اخم یزا
چشمغره و تهدید ،حرفهای ناپسند و فحاشي تا رفتارهای خشونتبار جسمي و ضربوجرح و ...؛
نشأت گرفته از عادت وارة هر فردی است که در آن فضا رشد یافتزه اسزت .ازایزنرو عزادت واره،
هنجارها ،قوانین و الگوهای دروني شده هستند که معرف هویت هر انساني هسزتند .اگزر فزرد در
زمان شکل گیری هویت دچار سردرگمي و آشفتگي شود ،احساس انزوا ،تهي بودن و طزرد شزدن
به وی دست ميدهد؛ و موجب دروني شدن عادت وارههای منفي و خشونتآمیز در فرد ميگردد؛
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تا جایي که بیان جمالت خشونتآمیز بهصورت عادت در افراد ،تبزدیل بزه یکزي از ویژگزيهزای
شخصي آنان ميگردد.
جوانان از طریق ناسزاگویي هویت فرهنگي خود را ابراز مينمایند و نسل بزرگتزر را غزافلگیر
ميکنند .جواناني که این گونه با همدیگر صحبت ميکنند به نظر ميرسد حزس تعلزق خزود بزه
فرهنگ ناسزاگویي را ابراز ميدارند .احسزاس تعلزق در میزان اعضزای هزر گروهزي دربرگیرنزده
یادگیری و کاربرد کدهای فرهنگي خاص خود است .آشنایي و کاربرد این کدها بیزانگر عضزویت
آنها در یک گروه خاص است .تسلط بر یک سری کدهای پیچیده که تنها خودیهای یک گزروه
از آن آگاهي دارند ،نشان دهنده ویژگي به نام ،خود ابرازی فرهنگي است .این تسلط بزر کزدهای
فرهنگي درون گروهي به تعبیر سارا تورنتون نوعي سرمایه خرده فرهنگی 8محسوب ميشود که
باعث ميشود ،عضویت یک فرد در یک خرده فرهنگ از سوی اعضای همان گروه بزه رسزمیت
شناخته شود.
بنابراین تسلط یک فرد بر زبان خرده فرهنگي خود بخشزي از سزرمایه خزرده فرهنگزي او را
تشکیل ميدهد و ميتواند موقعیت وی در گروه را تحکیم و تثبیت کند و نقش رهبزری گزروه را
نیز از آن او کند .از این کدها یرای کنارگذاری یا طرد غریبزههزا یزا غیرخزودیهزا هزم اسزتفاده
ميشود .این کدها معموال به شکل زبان مخفی 1ابراز ميشوند و در یک خزرده فرهنزگ خزاص
رواج ميیابند و همچون یک سپر عمل مزي کننزد و جزواز ورود بزه یزک گزروه خزرده فرهنگزي
محسوب ميشوند .همزمان با افزایش تاثیر گروه همساالن ،تاثیر والدین کاهش مزيیابزد ،تزاثیر
گروه همساالن بر روی فرد ممکن است موجب شود تا برای پذیرش فرد در گروه همسزال خزود،
ارزشهایي را بپذیرد که از نظر جامعه مورد پذیرش نباشد ،بنابراین به نظر ميرسد فرآیند جامعزه
پذیری نقش مهمي در گرایش افراد به ناسزا گویي داشته باشد.
در برخي از اوقات نیز ،ناسزاگویي نوعي نا فرماني کارناوالي است .در چنین شزرایطي افزراد از
زبان و بدن به عنوان دو جایگاه اصلي برای کارناوالي کردن فرهنگ اسزتفاده مزيکننزد .بزا ایزن
تعبیر ،به نظر ميرسد ،ناسزاگویي با بر هم زدن قواعد نظم و هنجزارهزای اجتمزاعي ،فرصزتي را
برای رهایي از چهارچوب گفتمان مسلط جامعه فراهم ميآورد .این نوع گفتار ،بزا تمرکزز برلزذت
کارناوالي ،فضایي خرده فرهنگي را بوجود ميآورد که لذت را نه در چهارچوب نظم حاکم ،بلکه در
بر هم زدن این نظم و به شوخي گرفتن آن ،ميجوید( .شهابي.)8363 ،
در گذشتههای دور ،پیش از دسترسي بیشتر افراد جامعه به رسانههایي مانند رادیو وتلویزیون،
در هر منطقه ناسزاگویي الگوهای خاص خود را داشت ،اما با ورود رسانههای جدید و مجازی،
برسرعت انتشار و فراگیری الگوهای ناسزاگویي ،و تشکیل گروههای شبکهای در این زمینه،
1. Subcultural capital

2. Argot

تحلیل کیفي «ناسزاگویي در خرده فرهنگ جوانان» :عادت واره یا پدیدهاي بازدارنده در ...

999

افزوده شد .هنگامي که افراد در یک رابطه نابرابر قدرت قرار بگیرند و طرف فرودست از سوی
طرف فرادست مورد تحقیر واقع شود طرف فرودست چارهای جز توسل به همین زبان ندارد .در
واقع کار دیگری نميتواند بکند .در چنین شرایطي وقتي امکان کنش تالفي جویانه وجود نداشته
باشد ،افراد سعي ميکنند واکنش خود را به صورت منفعالنه و از طریق نفرین و لعنت نشان
دهند .همچنین اگر فراتر از ارتباطات بین فردی به کنش ناسزاگویي توجه شود صمیمیتي که در
مباحث قبل از آن صحبت شد ،ممکن است در سطح باالتری از انتزاع به مقاومت نشانه شناختي،
قابل تعبیر باشد .یعني در چنین سطحي ،ناسزاگویي بخشي از مقاومت خرده فرهنگي جوانان
محسوب ميشود که از طریق نحوه استفاده از زبان ،عناصری از فرهنگ رسمي را مورد
بياعتنایي و یا به نوعي دهن کجي قرار ميدهد .بنا براین ،ناسزاگویي با توجه به زمینه اجتماعي
آن ،ممکن است مصداق صمیمیت ،خشونت و یا مقاومت باشد.
به نظر ميرسد ،در تدوین برنامههای توسعه اجتماعي -فرهنگي برای جامعه و طراحي
واکنش مناسب نسبت به نا سزا گویي به عنوان پدیدهای بازدارنده در برابر توسعه اجتماعي-
فرهنگي ،در کنار آموزشهای شهروندی باید به مهارتهای ارتباطي هم توجه کرد مهارتهایي
نظیر :ادب و نزاکت و دیگر مصادیق سرمایه فرهنگي را ميتوان به نسل جدید با شیوههای
مناسب منتقل کرد .نقش خانه و مدرسه در این زمینه بسیار مهم است .احترام به دیگران،
مسئولیتپذیری و الگوی شخصیت اجتماعي متعادل ،ميتواند آموزش داده شود .در مقابل،
ميتوان نسبت به وقوع خطرات این نوع ناسزا گویيها و پیامدهای بازدارنده توسعه اجتماعي-
فرهنگي آن نظیر :انواع درگیریها و نزاعها و حتي قتل نیز هشدار داد .نهایتا اینکه توسعه
اجتماعي منجر به توسعه فرهنگي ميگردد و موجب خلق ابداعات و توسعه اقتصادی شده و به
نوبه خود پایداری نهادی و اعتماد را در سطوح جامعه ،افزایش ميدهد.
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سلیمي ،علي و محمد داوری ()8319؛ جامنهشناسی کجروی ،قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
سهراب زاده ،مهران و منصوریان راوندی ،فاطمه ( ،)8369تجربة زیستة زنان از خشونت کالمی در
خانواده ،فصلنامه زن در فرهنگ وهنر ،دوره  ،6شماره .107-190 ،1

شویره ،کریستي ین؛ فونتن ،اولیویه؛ پي یرزرده ،ژان ( ،)8317واژگان بوردیو ،ترجمه مرتضي کتبي،
تهران ،نشر ني.
شهابي ،محمود ( ،)8311جهانیشدن؛ خردهفرهنگهای جوانان در عصر جهانیشدن ،علوم
اجتماعي ،مطالعات جوانان ،شماره .11-1 ،7
شهابي ،محمود ( ،)8363ناسزاگویی جوانان :صمیمیت یا خشونت؟ گفتگو با خبرگزاری مهر،
63/81/88
عبداللهينژاد ،علیرضا ،مجلسي ،نوشین ( ،)8361خشونت کالمی در فضای مجازی؛ مطالنة مورد ِ
ی
اظهارنظرهای دنبالکنندگان در صفحات اینستاگرام هنرمندان ایرانی ،فصلنامه مطالعات
رسانه های نوین ،سال چهارم ،شماره .83

تحلیل کیفي «ناسزاگویي در خرده فرهنگ جوانان» :عادت واره یا پدیدهاي بازدارنده در ...

999

علمي ،محمود؛ تیغزن ،خدیجه؛ باقری ،ربابه ( ،)8311تنیین میزان شیوع خشونت و عوامل اجتماعی
مؤثر بر آن (مطالنه موردی در بین دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه و پسرانه

عجبشیر) ،شماره یک.13 – 01 ،
فاضلي ،محمد ( ،)8311مصرف و سبک زندگی ،تهران ،انتشارات صبح صادق.
فاضلي ،محمد ،فتاحي ،سجاد و زنجان رفیعي ،سیده نسترن ( ،)8361توسنهی اجتماعی ،شاخصها و
جایگاه ایران در جهان ،فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعي  -فرهنگي ،دوره :8شماره .811-876 ،1

فصیحي ،اماناهلل ( ،)8316اسالم و سرمایه اجتماعی :با تاکید بر رویکرد فرهنگی ،تهران :پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
فلیک ،اووه ،)8311( ،درآمدی بر تحقی کیفی ،ترجمه هادی جلیلي ،تهران ،نشر ني.
کریمي ،فاطمه ( ،)8368بررسی انواع خشونت کالمی و عوامل پدیدآورنده آن از نظر دانشآموزان
و منلمان ،پژوهشنامه حقوقي ،سال دوم ،شماره دوم.17-881 ،
کنعاني ،محمدامین؛ عزیزخاني ،اقباله؛ کالنتری ،حوریه ( ،)8363انواع سرمایه (اقتصادی ،اجتماعی و

فرهنگی) و رابطه آنها با خشونت خانگی علیه زنان ،مطالعات علوم اجتماعي ایران ،سال دهم،
شماره .11 - 883 ،36
کوش ،دني ( ،)8318مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی ،ترجمه فریدون وحیدا ،تهران ،انتشارات سروش.
کیخا ،عالمه ،شجاعالدیني ،افسانه ( ،)8361تحلیل ناسزاگویی در بین دانشآموزان ،پنجمین کنفرانس
بینالمللي روانشناسي ،علوم تربیتي و سبک زندگي ،قزوین.
کیوی ،ریموند؛ کامپنهود ،لوک وان ،)8318( ،روش تحقی در علوم اجتماعی(نظری و عملی) ،ترجمه
عبدالحسین نیک گهر ،تهران ،انتشارات توتیا.
مردیها ،سید مرتضي ( ،)8318دفاع از عقالنیت :تقدم عقل بر دین ،سیاست و فرهنگ ،تهران:
انتشارات نقش و نگار.
مالحسني ،حسین ( ،)8318بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداری در بین

دانشآموزان سال سوم دبیرستان در گلستان (علیآباد گنبد) ،پایاننامه ارشد ،دانشگاه تربیت
مدرس ،دانشکده علوم انساني.
مؤمني ،سعید ( ،)8311مطالنه جامنهشناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به خشونت در شهر
سرآبله ،دانشگاه آزاد اسالمي  -واحد تهران شمال.

میرکمالي ،محمد ( ،)8396رابطه فرهنگ با مقاومت در مقابل تغییر یا پذیرش آن ،مدیریت ،مدیریت
دولتي ،شماره  ،6از .17 – 18
میلنر ،آندرو و براویت ،جف (« )8317درآمدی بر نظریه فرهنگی مناصر» ،جمال محمدی ،تهران،
ققنوس ،ص.80
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