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ضیاءاهلل امیرمحمدي ،كارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه يزد ،ايران
چکیده
سالهای اخیر شیوع زيادی داشته است و پسران جوان ،يکی از عمدهتررين مصررفكننردگان آن بره شرمار
مصرف قلیان ،به داليل متفاوتی در 
میآيند .هدف اين پژوهش ،بررسی داليل و زمینه های اجتماعی مصرف قلیان در بین جوانان شهر جیرفت است .اين پژوهش با رويکرد كیفری
و روش نظريه زمینه ای اجرا شده است .برای اين كار ،با  01نفر از جوانان شهر جیرفت كه برا روش نمونره گیرری نظرری و هدفمنرد انتخرا
شدهاند ،مصاحبههای عمیق انجام شده و با شروع انجام مصاحبهها در خالل آن ،گزارههای معنادار و سپس ،مفاهیم مربوط به آن مشخص شرده
است و بعد از آن ،مفاهیم در مقوله ها دستهبندی شدهاند .بعد از انجام كدگذاری باز ،محوری و گزينشی 0 ،مقوله اصلی به دست آمده است كره
اين مقولههای اصلی عبارتاند از :قهوهخانه در دسترس ،مصرف جايگزين ،تکمیلكننرده ،فشرار دوسرتان ،رهرايی از نظرارت خرانواده ،محریط
نابسامان ،مصرف در خانواده ،كنجکاوی و هیجان .براساس مقوالت بهدستآمده ،نابهنجراری چنرد دامنره برهصرورت مقولره اصرلی از دادههرا
استخراج شده است و طبق مقولههای حاصل شده از اطالعات ،میتوان گفت مصرف قلیان درزمینه اجتماعی و تعرامالت متناسر

برا مصررف،

شکل گرفته است و سپس رشد میكند.
واژههايکلیدي :قلیان ،دخانیات ،تنباكو ،جوانان ،روش كیفی.

 نويسنده مسؤول23719252135 :

Email: hafrasiabi@yazd.ac.ir

Copyright©2018, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it
with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال هفتم ،شماره پیاپی  ،02شماره اول ،بهار 7931

11

مقدمه و بیان مسأله

است كه روزانه  72نخ سیگار استفاده میكنند

قلیان ،به شکل ابزاری برای دور هم آمدن و گذران وقت آزاد

همکاران )71-00 :7937 ،چنانكه برخی برآورد كردهاند كه

در سالهای اخیر شیوع يافته و اين ابزار در طول سالیان

مرگهای ناشی از مصرف دخانیات1 /0 ،میلیون نفر در سال

درازی در جامعه ايران و بسیاری از كشورهای عربی رواج

 0275بوده است و تا سال  ،0202دخانیات عامل  7مرگ از

داشته است؛ بنابراين ،در سالهای اخیر پژوهشگران در

هر  9مرگ افراد بالغ خواهد بود (

حوزههای سالمت ،روانشناسی و علوم اجتماعی به اين مسئله

 .)86خطر مرگومیر در مصرفكنندگان دخانیات02-32

توجه كردهاند .بخشی از اين توجه ،بهدلیل رشد مصرفكنندگان

درصد بیشتر از افرادی است كه اين مواد را استعمال

آن و بخشی نیز بهدلیل پیامدهای زيانباری است كه برای

نمیكنند .آخرين بررسی كمیته مبارزه با استعمال دخانیات

سالمتی مصرفكنندگان به دنبال دارد .مصرف قلیان يک

وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی نشان میدهد كه در

روش قديمی استعمال دخانیات به شمار میرود كه در مبدأ

حال حاضر 75درصد از جوانان كشور ،بهطور مستمر قلیان

آن اختالفنظر وجود دارد .هند ،تركیه و ايران نخستین

مصرف میكنند كه بهدلیل دسترسی آسان به آن ،احتماالً

استفادهكنندگان از قلیان هستند .امروزه ،اين پديده در بین

سراغ ديگر مواد دخانی هم خواهند رفت .اين آمار به اين

( & Hadidi

دلیل نگرانكننده است كه جامعه كنونی ايران ،قلیان را به

 .)Mohammad, 2004:910استفاده از قلیان ،در كشورهای شرقی

شکل وسیلهای برای تفريح استفاده میكند .سازمان بهداشت

جوانان بهطور وسیعی رواج و محبوبیت يافته است

(دهداری و

Heathertton et al., 1991:

7

از ديرباز بهصورت يک روش سنتی برای مصرف تنباكو

جهانی علت افزايش استفاده از قلیان در نوجوانان و جوانان

شناخته شده ،اما مصرف آن در  02سال اخیر بهطور

را با درک اشتباه آنان در بیضرربودن مصرف قلیان نسبت به

چشمگیری افزايش يافته است .محبوبیت قلیان بهخصوص در

ساير روشهای مصرف تنباكو مرتبط دانسته است .مطالعات

سنین نوجوانی در حال افزايش است و آن را به شکل رفتاری

انجامشده درزمینه مضرات قلیان ،نشان دادهاند كه مصرف آن

Roskin & Aveyard,

با افزايش خطر ابتال به سرطان دهان ،سرطان معده و سرطان

 .)2009:9قلیان ،در ايران همانند بسیاری از كشورهای

مری ،سرطان ريه ،كاهش عملکرد دستگاه تنفسی و كاهش

اجتماعی و سرگرمكننده میدانند (

خاورمیانه ،يکی از وسايل تفريح رايج محسو

میشود كه

باروری ارتباط دارد (حاجیوندی و قائدی.)00-09 :7900 ،

برای حذف آن از اماكن عمومی و قهوهخانههای سنتی

مصرف قلیان ،جنبههای اجتماعی و فرهنگی نیز دارد.

تالشهای متعددی انجام شده است؛ اما تاكنون موفق نبودهاند.

كشیدن قلیان ،ريشه در آدا

و فرهنگ مردم دارد و بهصورت

اوقات فراغت ،از جمله مسائلی است كه به قویترين شکل،

نشانهای از حركت اجتماعی در نشستهای مردم ،اعم از

با مصرف قلیان در نوجوانان و جوانان ارتباط دارد و بیشتر

دوستان و اهل فامیل پذيرفته شده است .عواملی چون ارزانی

افراد برای سرگرمی و پركردن اوقات فراغتشان قلیان میكشند

نسبی ،دسترسی آسان و نداشتن فعالیتهای آموزشی برای

(فکوهی و انصاریمهابادی.)10 :7900 ،

مقابله با آن نیز بر مساعدشدن وضعیت استفاده از قلیان دامن

بسیاری از افراد مصرفكننده قلیان ،بر اين باورند كه

زده است .بسیاری از افراد هزينه كشیدن قلیان را كمتر از سیگار

دود قلیان كمتر از دود سیگار ضرر دارد؛ درحالیكه ثابت

میدانند و اين خود ،به گرايش گروهی از افراد منجر شده است

شده دود قلیان مخلوطی از  0222نوع ماده شیمیايی است كه

كه سیگار را ترک و قلیان را با آن جايگزين میكنند.

با بیش از  02نوع ماده سرطانی تركی

میشود .نیکوتین،

مصرف قلیان نیز همچون ساير كنشهای انسانی در

خون افرادی كه هرروز قلیان میكشند ،مانند خون افرادی
WHO
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تفسیر و معنای ذهنی فعاالن اجتماعی توضیح داده

اجتماعی بیشتر همراه بوده است .آنها در آخر به اين نتیجه

میشود .در اين رويکرد ،آنچه اهمیت اساسی دارد ،نحوه نگاه

رسیدهاند كه دانشجويان مصرفكننده قلیان ،در مقايسه با افراد

و تلقی جوانان درباره قلیان است .پژوهش حاضر ،با روش

غیرمصرفكننده ،برای مصرف سیگار بیشتر آمادگی دارند .لیا

كیفی و با هدف كشف زمینههای مصرف قلیان از ديدگاه

و همکاران )2013( 9در مطالعهای «به توصیف و ارزيابی

جوانان ساكن در شهر جیرفت انجام شده است .جیرفت از

شیوع استفاده ،الگوهای مصرف و ادراک درزمینه قلیان در

شهرهای استان كرمان است .جمعیت جوان اين شهر ،همچون

میان جوانان» توجه كردهاند و يک نظرسنجی در سراسر كشور

ساير شهرهای ايران ،چشمگیر و در سالهای اخیر ،رشد

كانادا در میان دانشآموزان كالس  70-3در بین  3استان انجام

قهوهخانهها در آن مشهود است .بسیاری از جوانان و

شده است .هدف اين مطالعه ،ارزيابی چند نظرسنجی ملی از

خانوادهها اوقات آزاد خود را با مصرف قلیان میگذرانند .آمار

مصرف قلیان در میان جوانان بوده و به باور پژوهشگران،

دقیقی از تعداد مصرفكنندگان قلیان در اين شهر در دست

مصرف قلیان نسبت به سیگار كمتر مضر است و مقدار زيادی

نیست؛ اما تعداد محدود نیز پیامدهای منفی بهويژه در میان

از پول خرج هفته ،برای مصرف قلیان هزينه میشود .رابین

0

جوانان به دنبال خواهد داشت .اين مطالعه ،به دنبال اين است

( )2013در مطالعهای آيندهنگر درباره «كشیدن سیگار ،قلیان و

كه داليل و زمینههای مصرف قلیان را از نگاه خود جوانان و

ماریجوانا در بین زنان سال نخست كالج» نشان دادهاند كه

ازطريق همراهشدن با جهان ذهنی آنان ارزيابی كند.

دوره پیشدانشگاهی آغاز استفاده از قلیان و سیگار بوده و
كشیدن ماریجوانا آغازگر مصرف سیگار و قلیان بوده است.

پیشینه پژوهش

فیلدر و همکاران )2012( 5در تحقیقی با عنوان «شیوع و

در سالهای اخیر ،رواج مصرف قلیان توجه رشتههای

شروع مصرف سیگار ،تنباكو و قلیان در میان دانشجويان دختر

مختلف ،ازجمله متخصصان سالمت و جامعهشناسان را به

سال نخست :مطالعه طولی يکساله» به اين نتیجه رسیدهاند كه

كرده است .پريمارک و

مصرفكنندگان قلیان و سیگار ،قبل از ورود به دانشگاه حدود

همکاران« )2013( 7شیوع قلیان در بین دانشجويان دانشگاه

03درصد بودهاند و بعد از ورود به دانشگاه به 05درصد

آمريکا» را بررسی كردهاند .طبق نتیجه حاصل از اين مطالعه،

افزايش پیدا كردهاند .بیشترين میزان شیوع مصرف قلیان و

مدت زمان استفاده از قلیان بهاندازه مدت زمان استفاده از

سیگار نیز در  0ماه ترم نخست دانشجويان رخ داده است.

مطالعه مصرفكنندگان قلیان جل

1

سیگار است .آگاهی از ضرر ،آگاهی از اعتیادآور بودن،

استرلینگ و همکاران ( )2011در پژوهش خود «بررسی

مقبولیت اجتماعی و محبوبیت آن ،با كشیدن قلیان مرتبط

استفادهكنندگان از قلیان در میان نوجوانان در آمريکا» اين

است.

موضوع را ارزيابی كردهاند .طبق نتايج حاصلشده ،مردان و

هاينز )2013( 0در تحقیقی با عنوان «بررسی جامع كشیدن

سفیدپوستان و افرادی كه درزمینه مصرف سیگار يا ديگر

قلیان در دانشجويان دانشگاه» به اين نتیجه رسیدهاند كه

موارد سابقه داشتهاند ،بیشتر قلیان مصرف میكنند .همچنین،

كشیدن قلیان نسبت به مصرف سیگار ،در بین تعداد بیشتری

بین قهوهخانهها و رستورانهای عرضهكننده قلیان و

از دانشجويان محبوبیت دارد .نسبت به مصرف سیگار ،آسی

استفادهكنندگان از آن ،بهطور معناداری رابطه وجود دارد.

كشیدن قلیان كمتر درک شده و با پتانسیل اعتیاد و تأيید
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جاويد و همکاران )2008( 7مطالعهای با عنوان «آگاهی و

همکاران ( )7937مصرف سیگار و قلیان و علل گرايش به

نگرش دانشجويان نسبت به قلیان در پاكستان» انجام دادهاند.

مصرف اين مواد در دانشجويان علوم پزشکی تهران را بررسی

شامل پركردن اوقات

كردهاند .براساس نتايج اين مطالعه ،اصلیترين علت مصرف

فراغت ،فشار گروه همساالن ،رفع خستگی و استرس است و

سیگار و قلیان ،تفريح و سرگرمی است .آقاماليی و زارع

بیشتر مشاركتكنندگان ،قلیان را نسبت به سیگار كمخطرتر در

( )7901در مقاله خود «الگوی استعمال سیگار و قلیان در

نظر گرفتهاند .بهطوركلی ،رفع خستگی ،پركردن اوقات فراغت

جمعیت بزرگتر از 75ساله بندرعباس» به اين نتیجه رسیدهاند

و فشار گروه همساالن ،بهصورت رايجترين داليل برای

كه الگوی استعمال سیگار در جمعیت مدنظر ،با بیشتر

افزايش محبوبیت استفاده از قلیان در بین دانشجويان پاكستان

مطالعات مشابه در اين زمینه مطابقت دارد؛ اما استعمال قلیان

شناخته شده است .سهرا زاده و پرنیان ( )7930پژوهشی با

در مقايسه با ديگر مناطق كشور ،به میزان چشمگیری بیشتر

عنوان «مطالعه كیفی مصرف قلیان در بین دختران و زنان

است .مؤمنان و همکاران ( )2007در مطالعهای با عنوان

جوان شهر شیراز» انجام دادهاند .مطابق نتايج اين مطالعه،

«الگوی مصرف قلیان در بین نوجوانان دانشآموز» چنین نتیجه

برابریگرايی،

گرفتهاند كه پسران بیشتر از دختران قلیان مصرف میكنند .در

لذتگرايی ،تغییر الگوی فراغت و فشار و درماندگی به

اين مقاله ،مصرفكنندگان به ترتی

قلیان را همراه با خانواده

مصرف قلیان روی آوردهاند .جهانپور و همکاران ()7939

و دوستان كشیده بودند .مجدزاده و همکاران ( )7907در

درباره علل گرايش به مصرف قلیان در بین جوانان و نوجوانان

مقالهای با عنوان «بررسی كیفی گرايش مردم هرمزگان به

شهر بوشهر ،با تکنیک مصاحبه نیمهساختاريافته پژوهش

استعمال قلیان و راههای مناس

مبارزه با آن» با استفاده از

كردهاند .مهمترين مضامین مستخرج از اين مطالعه ،نفوذ

روش گروه متمركز نشان دادهاند كه معموالً قلیان بهصورت

فرهنگ ،بستر مهیا ،جذابیتهای حسی ،باور غلط و سختی در

دستهجمعی استفاده میشود و رفتاری اجتماعی است .عوامل

ترک بوده است .اراضی و همکاران ( )7930در پژوهشی با

مساعدشدن استفاده از قلیان ،ارزانی نسبی ،دسترسی آسان و

عنوان «مقايسه میزان استعمال سیگار و قلیان در بین

وجودنداشتن برنامههای آموزشی علیه آن بوده است.

داليل مرتبط با مصرف قلیان ،به ترتی

پاسخگويان

به

داليل

دوستمحوری،

دانشجويان تربیتبدنی و غیر تربیتبدنی» مهمترين علت
گرايش به مصرف را در پسران ،ارتباط صمیمانه با دوستان

مروري بر نظریهها

قلیانی و سیگاری و در دختران ،تفريح و سرگرمی عنوان

درزمینه مصرف مواد و دخانیات ،نظريههای متعددی از طرف

كردهاند .دهداری و همکاران ( )7937ديدگاه دانشجويان

جامعهشناسان و روانشناسان مطرح شده است .مرور نظريهها

دانشگاه علوم پزشکی تهران را درخصوص عوامل مؤثر بر

قبل از گردآوری داده در تحقیقات كیفی ضرورت ندارد؛ اما با

مصرف قلیان با روش پرسشنامه سنجیدهاند .نتايج مطالعه

برخی از

نشان میدهد 03درصد افراد مدنظر قلیان

میكشیدهاند.

هدف دستیابی به حساسیت نظری در ادامه مطال
نظريههای اين حوزه مرور شده است.

مهمترين عوامل مؤثر بر مصرف قلیان از ديدگاه اين

براساس نظريه نقش ،احتمال مصرف و وابستگی به

شامل پركردن اوقات فراغت،

دخانیات و مواد در افرادی بیشتر است كه -7 :به مواد

مقرونبهصرفه بودن ،كاهش اضطرا  ،رفع خستگی ،دسترسی

وابستگیزا دسترسی داشته باشند -0 ،از ممنوعیت استفاده از

به قلیان و داشتن دوستان قلیانی است .رضاخانیمقدم و

مواد مخدر رها باشند و  -9فشار نقشی يا محرومیت نقشی در

دانشجويان ،به ترتی

آنها وجود داشته باشد .منظور از محرومیت نقش ،واكنش به
Javeyd

1

مطالعه كیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت
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پايانيافتن يک رابطه نقشی مهم و معنادار است .منابع

ناكارآمدی جدی نظام كنترل اجتماعی در دو مقیاس خانواده و

ساختاری فشار و محرومیت نقشی را در نظام اجتماعی

جامعه و ازجمله ،وجودنداشتن عوامل اقتدار و الگوهای نقش

میشود يافت .به میزانی كه اين سه بعد باهم تالقی كنند،

میدانند (سلیمی و داوری .)900 :7905 ،همچنین ،براساس نظريه

احتمال بیشتری وجود دارد كه وابستگی حاصل شود .در

محیط اخاللگر ،میتوان گفت مصرفكنندگان مزمن مواد از

صورت تالقی دو بعد ،احتمال كمتری وجود دارد كه

بدترين محلهها و متعلق به خانوادههايی هستند كه به بیشترين

مصرفكننده وابسته شود .احتمال رسیدن به آستانه وابستگی

حد گسستگی دچار بودهاند و نیز اين محلهها پرجمعیت

هنگامی بیشتر است كه هر سه بعد فعال باشند .اين نظريه

هستند (.)Chein, 1966:58

اعتیاد ،يک جنبه از وابستگی تلقی میشود و سوءمصرف مواد

كانون توجّه نظريه يادگیری شیوههای فراگیری كجروی

Winick,

است و درباره اين مضمون در قال های متفاوتی ازجمله

را جنبه ديگری از وابستگی به مواد تلقی میكند (

جامعهپذير شدن فرد در خردهفرهنگهای ناهمنوا بحث

.)1974: 314
شاو و مک كی ،7در نظريه انتقال فرهنگی توجّه خود را

كردهاند .اساس اين نظريه اين استدالل است كه در جوامع

بر شکلگیری دو قلمرو زيستی كامالً متمايز در حومه و مركز

امروزی باوجود خردهفرهنگهای بسیار متفاوت ،در موارد

شهر شیکاگو معطوف كردهاند كه به ترتی  ،دو منطقه مرفه و

بسیار ،رفتاری ممکن است براساس همنوايی با هنجارهای

میشوند .طبق نتايج بررسیهای

يک خردهفرهنگ خاص صورت بگیرد و بیرون از آن

آنها در طول هر دو دوره ،به هر دو قلمرو مدنظر آنان ،میزان

خردهفرهنگ ،كجروانه تلقی شود .برای مثال ،ممکن است بر

زيادی از نقلوانتقاالت جمعیتی تحمیل شده و گونههای

يکی از اعضای يک باند تبهکار جوان ،فشار زيادی وارد آيد

متفاوتی از تركی های قومی را در خود پذيرفته است.

تا برای اثبات شايستگی خويش ،اتومبیلی را بدزدد

(گیدنز،

همچنین ،بررسی اوضاع و احوال مناطق فقیرنشین نشان

.)02-793 :7910

درگیر با فقر مفرط محسو

میدهد جاذبههای خاص اين مناطق ،گروههای مهاجر و

نظریه پیوند افتراقی :فرض بنیادی كلوارد و اوهلین آن

می كرده است؛ يعنی

است كه افراد متعلق به طبقه كارگر يا خردهفرهنگهای

گروههايی كه برای مقابله با دارودستههای بزهکار موجود در

اجتماعی و اقتصادی فرودست ،معموالً طال

دستیابی به

آن مناطق ،توانايی نداشتند و همچنین ،قادر نبودند تا از

موقعیت به شیوههای قانونیاند؛ امّا جامعه فرصتهای مشروع

جامعهپذير شدن فرزندان خويش در محیط جديد و همنوا

رسیدن به هدف را از آنان دريغ میكند .حاصل اين

شدن آنان با ارزشها و هنجارهای رايج در آن جلوگیری

محدوديت ،نومیدی جدی افراد از نیل به برخورداریهای

كنند .به نظر آن دو اين وضعیت به تضعیف روزافزون نظام

مشروع است و اين وضعیت ،احتمال پیدايش جرم را بسیار

كنترل اجتماعی غیررسمی در میان اين گروهها میانجامد و

بیشتر میكند .كلوارد و اوهلین ،هنگام بررسی راهحلها و

دورشدن هرچه بیشتر فرزندان از والدين و عالئق گروهی

گزينههای احتمالی سازگاری با اين فشار ،به متغیرهايی توجه

پیشین و همچنین ،ملحقشدن آنان را به دارودستههای بزهکار

میكنند كه اين متغیرها قادرند بهنوعی تعیینكننده آن گزينهها

آن مناطق در پی داشته است .آنها زندگی در اين مناطق را با

باشند و اين امر ،نکته شايان توجّه در الگوی فرصت افتراقی

شکلگرفتن تمايالت كجروانه مرتبط و گذشته از آن ،در اين

آنان است .در همین زمینه ،به متغیر فرصت افتراقی با تفسیر

مناطق ،علّت اصلی دوام و بقای سنت جرم را ازهمپاشیدگی و

در دسترس بودن فرصتهای نامشروع يا كجروانه ،در زمان

كمدرآمد را بهويژه به طرف خود جذ

وجود فشارهای ساختاری توجه شده و مراد از آن ،نوعی
Shaw & Mckee

1

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال هفتم ،شماره پیاپی  ،02شماره اول ،بهار 7931
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فرصتآموختن و جامهعمل پوشاندن به نقشهای كجروانه

در خود درونی نمیكنند؛ درنتیجه ،در اين ديدگاه پرسش

است كه بهويژه ،ازطريق خردهفرهنگهای بزهکار برای

اصلی را میتوان اين سؤال دانست كه چرا مردم همنوايی

اعضای آن فراهم میآيد (.)Cohen, 1968:152

میكنند؟ (صديق سروستانی.)30 :7909 ،

نظریه خردهفرهنگ :برخی از جامعهشناسان رفتار
كجروانه را به شکل همنوايی افراد با خردهفرهنگهايی

روش پژوهش

میدانند كه آنان به آنها تعلّق دارند .خردهفرهنگها الگويی از

برای اجرای اين پژوهش ،از روششناسی كیفی و روش نظريه

ارزشها ،رفتارها و هنجارها هستند كه در میان گروههای

زمینهای استفاده شده است .روشهای كیفی را میشود برای

خاصی به سنت تبديل میشوند .آنان شبکههای مهم مرجعی

به دست آوردن جزئیات دقیق از پديدههايی نظیر احساس،

هستند كه افراد ازطريق آنها جهان را میبینند و آن را تفسیر

فرايندهای ذهنی و هیجاناتی به كار گرفت كه آموختن درباره

میكنند .هنجارهای برخی از خردهفرهنگهای طبقه ضعیف،

آنها با استفاده از روشهای متعارف پژوهشی دشوار است.

منشأ از دست دادن موقعیتهای عادی هستند؛ چنانكه

مشاركتكنندگان  01نفر از جوانان مصرفكننده قلیان در

اعضای يک گروه نوجوان خیابانی از هنجارهای خردهفرهنگ

شهرستان جیرفت هستند كه برای انتخا

آنان از نمونهگیری

طبقه ضعیف حمايت میكند .اين ديدگاه بر آن است كه

هدفمند استفاده شده است .در اين مقاله ،از شیوه نمونهگیری

خردهفرهنگهای متعدد موجود در جامعه ،به ايجاد ارزشها و

هدفمند با روشهای بیشترين تنوع و گلولهبرفی استفاده شده

هنجارهايی منجر میشوند كه بهدلیل ناهمخوانی با هنجارهای

است .برای دسترسی به نمونه مدنظر 5 ،قهوهخانه در منطقه

مسلط در جامعه ،رفتاركردن براساس آنها انحراف محسو

مركزی شهر انتخا

میشود (دانش و همکاران.)703 :7930 ،

است .ضمن مشاهده رفت و آمدها و فضای تعاملی قهوهخانه،

و در ساعات مختلف به آنها مراجعه شده

نظریه گروه همساالن :براساس نظريه گروه همساالن،

افرادی كه حاضر به همکاری شدهاند ،در نمونه پژوهش قرار

متغیر برجسته دخیل در سوءمصرف مواد در نوجوانان ،تأثیر

گرفتهاند و درنهايت ،با استفاده از معیار اشباع نظری درباره

همساالن است و نوجوان آنها را برای ارتباط خود بر

تعداد نمونهها تصمیمگیری شده است .در اين مرحله ،با تعداد

میگزيند .مصرف مواد در تمامی موارد ،به همساالن ارتباط

 09نمونه ،اشباع دادهها حاصل شده و برای اطمینان از دقت

دارد و ساير عوامل درارتباط با اين متغیر اصلی تأثیر خود را

نمونهگیری ،تا نمونه  01نیز ادامه يافته است.

بر جای میگذارند؛ چنانكه طی مطالعهای مشخص شده كه

گردآوري دادهها :برای گردآوری دادهها از تکنیک

تشويق همساالن به مصرف مواد ،بیشتر از ساير عوامل با اين

مصاحبه نیمهساختاريافته استفاده شده است .در اين روش،

موضوع ارتباط دارد و بازداری همساالن نیز بیش از ساير

مصاحبهگر با مطرح كردن موضوع مصاحبه ،شركتكنندگان را

عوامل با آن بیارتباط است (.)Oetting & Beauvais, 1986

به صحبت دررابطه با موضوع مطرحشده ترغی

كرده است و

رویکرد کنترل اجتماعی :نظريههای كنترل ،فرض را بر

براساس آنچه مصاحبهشونده در طول مصاحبه مطرح میكند،

اين قرار میدهند كه رفتار افراد ،رفتاری ضداجتماعی خواهد

سؤاالت بعدی خود را شکل میدهد (حريری.)759 :7905 ،

بود ،مگر اينکه ديگران آنها را برای ترک آن هدايت كنند.

پژوهشگر ،ضمن برقراری ارتباط و جل

رضايت و اعتماد

افزون بر اين ،در تبیینهای كنترل ادعا میشود كه برخی افراد،

مصاحبهشوندگان برای همکاری صادقانه طی چندين مراجعه،

هیچگاه با ديگران مهم ،ارتباط نمیيابند و به همین دلیل،

بیان اهداف و ماهیت پژوهش و تأكید بر محرمانه و بینام

هیچگاه كنترلهای الزم را برای مهار رفتارهای ضداجتماعی،

ماندن متن مصاحبه ،به انجام مصاحبه و به دست آوردن حجم

مطالعه كیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت

زيادی از اطالعات اقدام كرده است .او پس از به دست آوردن
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تمام مقولهها و مفاهیم بهدستآمده را پوشش دهد.

آنها ازطريق گفتگو در حین انجام مصاحبه هم از گفتگو

در فرايند مصاحبه و گفتگو با مشاركتكنندگان ،به

يادداشتبرداری كرده و اين فرآيند تا مرحله اشباع نظری هم

مالکهای اخالقی همچون پیشگیری از آسی

قانونی،

ادامه پیدا كرده است .مصاحبهها در محل قهوهخانه انجام شده

رضايت آگاهانه ،رعايت حريم شخصی ،حفظ گمنامی و

است تا مصاحبهشونده در وضعیت طبیعی فرايند مصرف قلیان

رازداری نیز توجه شده و به مصاحبهشوندگان اطمینان داده

را در زمینهای طبیعی بازگو كند و هر مصاحبه نیز بین 05

شده است كه گفتههای آنها مسئله قانونی برای آنها ايجاد

دقیقه تا يک ساعت طول كشیده است .با بیشتر

نمیكند .برای به دست آوردن رضايت مشاركتكنندگان ،با

مشاركتكنندگان بیش از يک بار به گفتگو نشستهايم و برای

كسانی مصاحبه شده است كه برای مصاحبه بهطور كامل

نمونه ،سؤاالتی از اين جمله پرسیده شد« :چند وقت يک بار

رضايت داشتهاند و اطالعاتی نظیر موضوع پژوهش ،هدف و

به قهوهخانه سر میزنید؟ چه شد كه برای نخستینبار قلیان را

شیوه انجام آن ،تضمین گمنامی ،تضمین رازداری و نحوه

تجربه كرديد؟»

گزارش تحقیق در اختیار آنها قرار داده شده است .برای حفظ

باتوجهبه محوريت نقش پژوهشگر ،در مطالعات كیفی

معیار گمنامی بهجای آوردن نام آنها از اسامی مستعار استفاده

دقت دادهها و اعتمادپذيری بسیار اهمیت دارد .در اين مطالعه،

شده و برای رعايت رازداری از انتشار اطالعات خصوصی

برای اطمینان از صحت اطالعات ،منابع آن و روش

مشاركتكنندگان خودداری شده است.

جمعآوری دادهها از چند روش استفاده شد -7 :ممیزی-0 ،
بررسی به دست اعضا و  -9مقايسههای تحلیلی .در روش

نتایج پژوهش

ممیزی دو پژوهشگر بهصورت ممیز بر مراحل انجام كار،

در جريان تحلیل و كدگذاری باز و با بررسی سطربهسطر

مفاهیم و مقولههای بهدستآمده و فرايندهای كدگذاری

دادههای پژوهش ،تعداد  720مفهوم ابتدايی (كد باز) مشخص

سهگانه و نیز ساخت مقوله محوری نظارت داشتهاند .در شیوه

شده و در مرحله كدگذاری محوری با مرتبطكردن مقولهها با

بررسی به دست اعضا از نمونه مشاركتكنندگان خواسته شده

يکديگر 90 ،مقوله فرعی و درنهايت ،در مرحله كدگذاری

است تا مضامین و مقولهها را ارزيابی كنند و درباره صحت

گزينشی  0مقوله هستهای به دست آمده است كه آنها

آنها نظر بدهند .در اين مرحله ،در برخی از مقولهها و مفاهیم

عبارتاند از :قهوهخانه در دسترس ،مصرف جايگزين،

تجديد نظر شده است .مفاهیم و مقولههای مستخرج نیز

تکمیلكننده عیش ،فشار دوستان ،رهايی از نظارت خانواده،

چندينبار با اطالعات خام مقايسه و مقابله شده است تا از

محیط نابسامان ،مصرف در خانواده ،كنجکاوی و هیجان .اين

صحت مفاهیم و انعکاس دادهها در مفاهیم مطمئن شويم.

مقوالت با تلخیص و كدگذاری گزينشی نظريه زمینهای ،مقوله

تحلیل دادهها :تحلیل اطالعات با روش كدگذاری نظری
(& Corbin, 1998:143

 )Straussبا  9سطح كدگذاری باز،

هسته پژوهش را با نام قلیان نابهنجاری چنددامنه برای ما
آشکار كرده است.

كدگذاری محوری و كدگذاری گزينشی انجام شده است .پس
از انجام اين مراحل ،مسئله اصلی و محوری در يکپارچگی

قهوهخانه در دسترس

رسیدن به مقولههای محوری است كه به آن مقوله اصلی

قهوهخانهها قدمت زيادی در شهرها و روستاهای ايران دارد .با

میگويند .مقوله اصلی از تمام مقوالت پژوهش استخراج شده

مشاهده كوتاهی در خیابانهای شهر و مقايسه آن با سالهای

است و میشود آن را در چند كلمه خالصه كرد؛ بهطوریكه

قبل میشود پی برد بر تعداد قهوهخانهها و افرادی كه در اين
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مکانها رفت و آمد میكنند ،به شکل چشمگیری افزوده شده

مصرف جایگزین

است .افراد رفت و آمد كننده در اين قهوهخانهها بیشتر

قلیان و قهوهخانه رابطهای دوگانه با مواد مخدر و سیگار دارد.

جوانانی هستند كه به اتفاق دوستانشان فضای قهوهخانه را

برخی آن را تکمیلكننده نشئگی مواد و الکل میدانند و برخی

برای گذران اوقات فراغت پر میكنند .يکی از

نیز آن را آسیبی سبک برای فرار از آسی

سنگینتر مواد تلقی

مشاركتكنندگان (هوشنگ) دلیل خودش برای مصرف قلیان

میكنند .برخی از مشاركتكنندگان بر اين تأكید داشتهاند كه

را افزايش تعداد قهوهخانهها و دسترسی آسان به قهوهخانه در

قلیان ،راهی برای فرار از اعتیاد به مواد مخدر است .آنها

اين شهر میداند .به گفته او افزايش تعداد قهوهخانه عامل

گفتهاند برای فرار از دام اعتیاد به مواد مخدر ،سراغ قلیان

اساسی در گرايش بیشتر دوستان و نزديکانش به قلیان است:

رفتهاند .ازنظر آنها مصرف قلیان در مقايسه با مواد مخدر ،انگ

« ...هرجای اين شهر نگاه میكنی قهوهخونه میبینی.

اجتماعی كمتری به همراه دارد و در اجتماع راحتتر پذيرفته

روزبهروز هم تعدادشون بیشتر میشه؛ آخه شغل راحتی يه

میشود .هزينه مالی كمتری دارد و خطرها و آثار محدودتری

و درآمد زيادی داره .چطور توقع دارين وقتی میبینم
اينهمه جوان میرن تو قهوهخونه ،من نرم؟ خ

منم

جوانم .نمیتونم طاقت بیارم .نه من ،بلکه رفیقای
صمیمیام هم وقتی اين وضعیت را میديدن ،اونهام قلیونی
شدن.»...

با گذری كوتاه و توقفی كوتاه میشود فهمید اين
قهوهخانهها بهجز مصرف قلیان ،فضای خلوتی برای انجام
رفتارهايی است كه بسیاری از جوانان دور از چشم جامعه و
والدينشان انجام میدهند .قهوهخانهها و كافیشاپها به يکی
از مکانهای قرار مالقات با دوستان و آشنايان و همچنین،
قرار دخترها و پسرها تبديل شده است .قهوهخانهها و

بر سالمت جسم به دنبال دارد؛ بنابراين ،برخی از جوانان
مصرف قلیان را به سیگار و مواد ترجیح میدهند .اين
وضعیت ،بهويژه در محیطهای اجتماعی كه دسترسی به مواد
مخدر راحتتر و ترس از مواد نزد خانوادهها بیشتر است،
بیشتر ديده میشود؛ بر همین اساس ،افراد قلیان را جايگزين يا
دريچه فرار از مصرف سیگار و مواد تلقی میكنند .محمد،
ازجمله افرادی است كه گرفتار اعتیاد به سیگار بوده است:
«...قبالً كه سیگار میكشیدم خیلی اذيت میشدم .همیشه
دهنم و لباسام بو میداد؛ برای همین موضوع ،همیشه پیش
دوست و آشنا كم میآوردم .همیشه با اين تیکهكالما كه
بوی بد میدی و چرا با اين سنوسالت سیگار میكشی،

كافیشاپها با افزايش منوهای خود و ارائه طعمهای متنوع

جلوی بقیه تحقیر میشدم؛ برای همین تصمیم گرفتم يه

قلیان و همچنین ،فضای دلانگیز خود ،در افزايش و جل

جوری ازين طعنه و پینهها خالص شم و اين شد كه قلیونا

مشتری در اين زمینه بسیار تأثیر دارند .عادل ،نخستین تجربه
قلیان را در جشن فارغالتحصیلی در يک قهوهخانه سنتی چنین
توصیف كرد:

بهجای سیگار انتخا

كردم.»...

ازنظر اين افراد ،قلیان نسبت به سیگار در نزد ديگران و
در جامعه قبح كمتری دارد .برخی در كنار خانواده خود قلیان

«......دوست داشتم برای جشن فارغالتحصیلیام دخترای

میكشند و برای خانوادهها اين موضوع امری عادی است؛ اما

كالسمون باشن و جشن درستوحسابی بگیرم تا كسی

از سیگاركشیدن فرزندان خود بسیار نگراناند .صابر ،ازجمله

كاری به كارمون نداشته باشه و بتونیم خوش بگذرونیم.
اين شد كه به سفارش يکی از دوستام ،يه قهوهخونه سنتی
پیدا كردم و برای اينکه دوستام و مهمونام راحت باشن،
قلیان سفارش دادم و خودمم كشیدم؛ آخه بیشتر دوستام
قلیون میكشیدن.»...

جوانانی است كه با اين موضوع مواجه شده است:
«...قلیون اآلن يه جوری شده كه بچههای كوچک و خانوما
هم میكشن و مردم زياد ديد بدی نسبت بهش ندارن؛ اما
سیگار يه جوريه كه انگار مخصوص پیرمردا و آدمای در
و داغونه و همه به فرد سیگاری با يه ديد ديگه نگاه
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میكنن و براش ارزش و احترامی قائل نیستن.»...

گیرايی مشرو

عدهای از جوانان ،برای فرار از دام اعتیاد به مواد مخدر
به قلیانكشیدن روی میآورند .فردين ،ازجمله افرادی

انتخا

كرده است:

« ....من نزديک به هفت سال است مشرو

میخورم و

برای بیشترشدن گیرايی مشرو  ،قلیون میكشم.»...

میشود كه چند سال در زمینه اعتیاد به ترياک سابقه

جواد ،جوانی 00ساله و بیکار و دو سال زندانی بوده

داشته است؛ اما بعد از مدتی برای اينکه بتواند از اعتیاد دوباره

است و ارتباطش با خانواده خود خو

نیست و بیشتر با پدر

به اين مواد جلوگیری كند ،به قلیان روی آورده است.

و مادر خود درگیر میشود؛ به همین دلیل ،با دوستان خود تا

محسو

« ...من يه كارگر ساده هستم .موقع كار خیلی بهم فشار

ديروقت بیرون و در خیابان است و علت قلیان كشیدنش را

میاومد و زود خسته میشدم ،تا اينکه يه روز يکی از

بیکاری و االفیاش میداند:

همکارام بهم پیشنهاد كرد برای بیرون اومدن از اين

« ...من يه آدم زندان رفتهام؛ هیشکی بهم اعتمادی نداره كه

وضعیت و راحت كاركردن ،ترياک بکشم و منم كشیدم و

بخواد بهم كار بده .همیشه بیکارم .ديگه آدم االف و بیکار

به مرور زمان ،بهش اعتیاد پیدا كردم .از اون روز ،ديگه

مثه من ،بايد يه جوری خودشا سرگرم كنه .قلیونكشیدن

زندگیم روزبهروز بدتر و مشکلتر شد .ترياک خونه آدما

برای من خیلی كار خوبیه؛ چون ش

و روز بیکارم و با هر

آتیش میزنه .مخصوصاً تو اين گرونی كه نمیشه غذای

نوع آدمی میگردم .اگه قلیون نکشم ،ترياكی و بنگی

درستوحسابی بخوری ،من بدبخت روزی بیش از 02هزار

میشم؛ چون شرايطشا دارم .راحت معتاد میشم.»...

تومن بابت ترياک میدادم .زندگیما به هم ريخته بود؛ تا
اينکه به فکر تركش افتادم و برای نرفتن دوباره به سمتش،
قلیون كشیدم.»...

قلیان ،عمدتا بهصورت دستهجمعی و آنهم ،بیشتر از طرف
افرادی مصرف میشود كه به قهوهخانه میآمدند يا به همراه

تکمیلکننده عیش
مصرفكنندگان در كنار قلیان و سركشی به قهوهخانه ،انواع
متنوعی از رفتارهای پرخطر را تجربه میكنند .مجتبی از
افرادی است كه قبل از اينکه قلیان مصرف كند ،سیگار و
همچنین ،ترياک مصرف میكرد .او قلیان را نه اعتیادآور ،بلکه
سرگرمكننده میداند كه بعد از ترياک ،برای تفريح و سرگرمی
مصرف میكند.
« .....من چند سالی میشه ترياک میكشم يا سیگار و بهشون
اعتیاد دارم و ديگه نمیتونم نکشم؛ اما قلیان را از روی
سرگرمی میكشم و بهش اعتیاد ندارم؛ آخه وقت
نشئهشدن ،میخوام يه ساعتی حالشو ببرم .قلیونی چاق
میكنم يا میرم كافیشاپ ،يه ساعتی قلیونی میكشم.»...

كیوان 01ساله ،از آن دسته افرادی محسو
مشرو

فشار دوستان

میشود كه

دوستانشان به آنجا مراجعه میكردند يا از بودن در كنار
ديگران لذت میبردند .قلیان ،به شکل بهانهای برای دورهمی
و گرد هم آمدن استفاده میشود؛ برايناساس ،دوستان در
گرايش افراد به مصرف قلیان ،بهطور مهمی نقش دارند .ناصر،
از همان دسته از مشاركتكنندگانی است كه اصرار بیش از
حد دوستانش را عامل گرايش به قلیان میداند:
« ...همیشه تو محلمون بهم میگفتن آقای سالمت؛ آخه من
كاری به هیچی نداشتم .اينقدر تو محله مسخره میشدم
كه اين مسخرهشدن آزارم میداد .چند تا از دوستام همیشه
بهم میگفتن بیا دستكم قلیون بکش؛ تا اينقدر بهت طعنه
نزنن .اوايل خودداری میكردم؛ اما اينقدر بهم اصرار كردن
كه نتونستم طاقت بیارم و باالخره منم شدم مث همونا و
قلیون شده يکی از تفريحاتم.»....

بهطورجدی به زندگیاش وارد شده است .او به

غالمرضا ديدگاهی شبیه به ناصر دارد و اصرار دوستان

مشروبات الکلی اعتیاد دارد و مصرف قلیان را برای افزايش

برادرش را عاملی مؤثر در مصرف قلیان میداند كه اين افراد،
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بهمرور زمان به دوستان صمیمی خودش نیز تبديل شدند:

كارهايی كه در گذشته دوست داشتم ،اما نمیتونستم انجام

«...دوستای داداشم میاومدن خونه ما و قلیون میكشیدن.

بدم رو جبران كردم .تو وضعیت دانشگاه و آزادی اونجا

كمكم با منم دوست شدن .اوايل ازشون دوری میكردم؛ اما

خدايیش خیلی راحت میشد معتاد بشی.»...

برای اينکه پاتوقشون توی خونه ما بود و منم باهاشون

يکی از مواردی كه بايد به آن اشاره كرد ،قرارگرفتن فرد

دوست شده بودم ،اونقد بهم فشار آوردن تا منم بشم مث

در محیط سخت زندگی در دوران تحصیل و دوری از خانواده

خودشون تا راحتتر بتونن قلیون بکشن و كسی

است؛ درنتیجه ،فرد برای رهايی از اين وضعیت سخت و به

مزاحمشون نباشه .خالصه ،از بس بهم اصرار كردن و فشار

دست آوردن آرامش ،احتمال دارد هر رفتاری انجام دهد.

آوردن ،منم نتونستم دووم بیارم.»...

نقش و اثرگذاری گروه دوستان در گرايش يا عدمگرايش
فرد به مواد ،ازجمله مقوالت مهم و شايان توجه است .اين

امین ،دانشجوی رشته عمران ،در محیط خوابگاه به
كشیدن قلیان روی آورده است:
« ...تو خونمون تا نصف ش

با دوستام بیرون بودم و ش

امر ،باتوجهبه تأثیر گروه دوستان بر زندگی فرد در مواقع

میاومدم خونه غذای آماده میخوردم ،راحت و بدون دردسر.

دوربودن از خانواده ،بسیار مهم است .گروه دوستان ،بعد از

از وقتی اومدم دانشگاه ،تو خوابگاه نه رفیق درستی داشتم و نه

خانواده دومین عامل تأثیرگذار بر كنشها و هويتپذيری

سرگرمیای .تا ص

تو اتاق حیرون بودم .تا هشت بیشتر

جوان است .دوستان همتاساز افرادیاند كه زمینه انحراف را

نمیتونستم بیرون باشم؛ برای همین رفتم با رفیقام خونهای

برای ساير دوستان فراهم میكنند .درحقیقت ،دوستان همتاساز

اجاره كرديم تا شايد بتونم آسايش داشته باشم و اونجا بود كه

افرادیاند كه به انحراف دچار و برای همین ،مايلند كه

قلیونی شدم.»...

اطرافیان و ديگر دوستان خود را هم به خوشان شبیه كنند.
محیط نابسامان
رهایی از نظارت خانواده
رهايی از نظارت خانواده ،يکی از مقوالت مهمی است كه در
گرايش بسیاری از جوانان به قلیان بهطور تعیینكنندهای نقش
دارد .بسیاری از جوانان ،بعد از رهايی از خانواده و والدين،
به انحراف دچار میشوند .اين جوانان در فضاهای جديد قرار
میگیرند كه امکان نظارت والدين و خانواده بر آنها كمتر
میشود و به همین دلیل ،گرايش به رفتارهای پرخطر ،ازجمله
مصرف قلیان در آنها افزايش میيابد.
حامد 01 ،سال سن دارد و دورشدن از خانواده و پدر و
مادر را برای مصرف قلیان دلیل میداند:

يکی از عوامل اصلی كه احتماال بهطور بسزايی در شکلگیری
شخصیت فرد تأثیر دارد ،محل سکونت است .دوره كودكی و
نوجوانی دورههايی حساس در زندگی فرد هستند و در
شکلگیری شخصیت بهصورت تعیینكنندهای نقش دارند.
شکلگیری شخصیت فرد در اين دوران ،از وضعیت و محل
سکونت فرد بسیار تأثیر میپذيرد .اين مقوله ،از مفاهیم مکان
نامساعد زندگی ،رواج شغلهای كاذ  ،حاشیهنشینی و
زندگی با معتادان استخراج شده است كه هركدام ،به شکل
بسزايی در زندگی افراد اثر دارند .مصی  ،دانشجوی ارشد
رشته جغرافیا ،ازجمله افرادی محسو

میشود كه از دوران

«...يادمه تا قبل از اينکه از خانوادم دور بشم ،حتی

كودكی در محلهای حاشیهای بزرگ شده و برای اين موضوع

نمیدونستم دود قلیون چیه و چه مزهای میده؛ آخه بابا و

بسیار ناراحت است .او معتقد است عمرش بیهوده سپریشده:

مامانم رو اينجور چیزا حساسن و اگر میدونستن من قلیون

« ...جايی بزرگ شدم كه دورتادور خونمون آدمای معتاد

میكشم ،منو از خونه بیرون میكردن .منم برای همین

زندگی میكردن .خدا را شکر میكنم كه من مث اونا

كاری به هیچی نداشتم و بعد از ورودم به دانشگاه ،تمام

نشدم؛ اما برای اين موضوع بسیار ناراحتم كه كاش تو يه
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محله ديگه بزرگ میشدم .شايد االن حال و روزم بهتر بود

آمادهكردن قلیان برای پدر ،تحريک مصرف در خانواده،

و برای خودم كسی شده بودم؛ اما بازم خدا را شکر میكنم

خانواده معتاد ،عادیبودن مصرف در خانواده و اعتیاد اقوام و

كه از محلمون ،قلیون و گاهی سیگاركشیدن به ارث بردم و

آشنايان استخراج شده است.

به بقیه مواد گرفتار نشدم.»...

آرمین ،ازجمله افرادی است كه حدود دو سال میشود
كه قلیان مصرف میكند:
«...من خیلی دوست داشتم بهجای اينکه بشینم تو خونه
كنار اين قلیون و هدردادن عمرم و مريضكردن خودم ،برم
ورزش كنم و فوتبال يا والیبال يا بدنسازی برم؛ اما هرجايی
میخوای بری دنبال ورزش ،بايد پول خرج كنی و من پول
به اون صورت ندارم .بخوام برای ورزش پولی بدم،
بهجاش میام اين تنباكوی 9هزار تومنی را  72روز میكشم
و 72هزار تومن را يکدفعه برای سالن فوتسال و والیبال
نمیدم.»...

امیر ،جوانی 00ساله ،چهرهای بسیار زيبا دارد و به گفته
خودش ،حدود  7سال است كه برای پركردن اوقات فراغت
قلیان مصرف میكند و وقتی درباره دلیل مصرفش از او سؤال
شد ،اين چنین پاسخ داد:
«...تقريباً پارسال بود كه قلیون وارد زندگیم شد .يادمه دو
سه بار رفتیم سالن فوتبال بازی كنیم؛ اما وقت سالن
گیرمون نیومد و برگشتیم .اين وضعیت حوصلم رو سر برد
و بیکار نمیتونستم سر كنم؛ تا اينکه در موقع يکی از اين
برگشتها از سالن ،به پیشنهاد يکی از دوستام رفتیم
كافیشاپ.»...

مصرف در خانواده
يکی از داليلی كه بیشتر جوانان به كشیدن قلیان گرايش پیدا
میكنند ،اعتیاد خانوادگی و خانواده معتاد است .متولدشدن در
خانوادهای كه از دوران كودكی در آن قلیان وجود دارد ،نسبت
به خانوادههای سالم ،احتمال گرايش فرد را به آن بیشتر
میكند .والدين مصرفكننده قلیان ،بر گرايش فرزندان بسیار
تأثیر دارند؛ زيرا پدر و مادر اولین كسانیاند كه كودک از آنها
تقلید میكند .اين مقوله مهم ،از مفاهیمی از قبیل اعتیاد پدر،

منوچهر 00 ،سال سن دارد و از همان كودكی شاهد بوده
است كه پدرش قلیان میكشد و به مرور زمان ،سعی كرده
است رفتاری مانند پدرش داشته باشد:
«....بابام با دوستاش بیشتر تو خونه ما بساط قلیون داشتن.
خیلی حال میكردن .منم كنار دستشون مینشستم و نگاه
میكردم و كلی بهم خوش میگذشت .كمكم كه بزرگ
شدم ،به مرور زمان به قلیون عالقهمند شدم و اآلن هم كه
متأهل شدم ،مثل بابام با دوستام دورهم میشینیم و بساط
قلیون پهن میكنیم.»...

رحیم ،ازجمله جوانان جیرفتی است كه عامل گرايشش
به قلیان را اعتیاد برادرش به آن میداند و با ديدن قلیانكشیدن
برادرش ،بهطرف قلیان سوق پیدا كرده است:
« ...از وقتی يام میاد ،از مدرسه كه میاومدم ،داداشم رو
میديدم كه تو خونه داره قلیون میكشه .اوايل نگاش
میكردم تا ببینم چه جوری میكشه؛ اما كمكم كه بزرگتر
شدم ،ديگه نگاهكردن راضیم نمیكرد .دوست داشتم
خودمم تجربه كنم و اينو بدونم كه قلیون چیه كه اينقد
میكشه .اوايل يک و دو پک بیشتر نمیكشیدم؛ اما كمكم
كشیدنم بیشتر شد.»...

کنجکاوي و هیجان
يکی از داليل اصلی كه به گرايش بیشتر جوانان به قلیان منجر
شده ،كنجکاوی افراد است .عدهای از افراد هیجانات شديد
درونی دارند كه مانع میشود شخص سکوت اختیار كنند .اين
حاالت و احساسات درونی شخص را بر میانگیزد كه به
دنبال واقعه مدنظر برود و آن را تجربه كند .تعدادی از
مشاركتكنندگان ،همواره در پی تجربه امور و مسائلی بودند
كه ديگران آنها را منفی تلقی میكردند .ناصر ،از افرادی
محسو
كند:

میشود كه به دنبال آن است تا هر چیزی را تجربه
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«بعضیها روحیهشون طوری هست كه آرومن و دنبال

بررسیشده ،دسترسی به قلیان از مهمترين داليل مصرف آن

كنکاش نیستن كه از هر چیزی سر در بیارن؛ اما من از اين

در بین پسران جوان است و اين دسترسی عمدتاً از سه طريق

دسته از آدما نیستم كه بخوام گوشهگیر باشم و سرم تو الک

اتفاق میافتد :نخست ازطريق خانواده ،دوم دوستان و آشنايان

خودم باشه .من همیشه دنبالم بدونم چی به چیه؛ ولی
هیچوقت كسی نبود راهنمايیم كنه كه چی خوبه و چی بده.
قلیونا وقتی ديدم و كنجکاو شدم كه تجربش كنم ،بچه
دبیرستانی بودم».

از ديگر ويژگیهای فردی مشاركتكنندگان ،وجود
روحیه هیجانخواهی و تنوعطلبی در اين افراد است كه
باتوجهبه مصاحبههای انجامشده ،اين روحیه تنوعطلبی و
كنجکاوی يکی از داليل عمده اين گرايش به حسا

میآيد.

عدهای از افراد به دنبال آن هستند كه مسائل متفاوت را تجربه
كنند و از انجام امور تکراری دوری میكنند .روحیه درونی
آنها نوعی حس جستجوگرانه است كه مانع میشود امور
تکراری را انجام دهند .روحاهلل از همین دسته از افراد شمرده
میشود كه حس هیجان خواهی در او زياد است؛ بهطوریكه
دوست دارد هر چیز پرهیجانی را تجربه كند:
« ....من كالً كارای تازه و پرهیجان را دوست دارم .قبل از
اينکه قلیان بکشم ،تو دوران مدرسه در انجام سکس سابقه
داشتم .بعد سیگار كشیدم و اآلن قلیون كشیدم؛ اما دوست

و سپس قهوهخانههای موجود در محل زندگی .خانواده،
همانطور كه بیان و در مصاحبهها به آن اشاره شد ،نخستین و
اصلیترين زمینهای است كه به آشنايی و گرايش افراد با قلیان
منجر میشود .اعتیاد پدر و مادر و مصرف قلیان به دست آنها
بر گرايش فرزندان به مصرف قلیان بسیار اثر دارد؛ بهطوریكه
بهجز پدر و مادر ،ساير اعضای خانواده ازجمله برادر و خواهر
بزرگتر نیز بر اين گرايش بسیار تأثیر دارند .دوستان ،عامل
ديگری هستند كه جوانان به آن اشاره كردهاند و آنها را عامل
مهمی در گرايش به قلیان میدانستند .جوانان ،بهويژه افرادی
كه از نظارت خانواده و پدر و مادر دور هستند و در زمان
دوری از خانواده به قلیان گرايش پیدا كردهاند ،عامل اصلی
گرايش به آن را دوستان میدانستند .زمینه مهم ديگر،
قهوهخانههايی است كه مکان اصلی مصرف قلیاناند .پسران
شركتكننده در اين پژوهش ،قهوهخانه را بهصورت فضايی
برای خودنمايی در فراغت درک میكنند .جوانان بهدلیل
داشتن وقت آزاد و نداشتن شغل و درآمد مناس  ،برای

ندارم آن را ادامه بدهم و بهزودی احتمال تجربهكردن ساير

پركردن اوقات فراغت به چنین مکانهايی رفت و آمد

مواد مخدر زياد است؛ آخه دوست دارم زيروبم هرچیزی

میكنند .كمبود امکانات ورزشی و تفريحی سالم و مناس  ،در

را در بیاورم و دستكم يه بار تجربش كنم.»...

كنار افزايش بیش از حد قهوهخانهها عاملی اساسی در روند

نتیجه
مقوله نهايی بهدستآمده از مصاحبهها و كدهای مستخرج از
آن «نابهنجاری چند دامنه» است .اين مقوله ،مقوالت و
مفاهیمی را در بر میگیرد كه به عوامل و وضعیت متفاوتی
اشاره دارند و زمینه را برای مصرف قلیان فراهم میكنند .نمی
شود علل و زمینههای مصرف قلیان را به موارد جزيی و
محدود خالصه كرد .مصرف قلیان ،بهصورت يک ناهنجاری
چنددامنه ،هم از محیط و گستره زندگی روزمره همراه با
ناهنجاری تأثیر میپذيرد و هم رفتارهای چندگانه مخاطرهآمیز
و ناهنجار را به دنبال دارد .در میان زمینههای مختلف

گرايش بیشتر جوانان به قلیان است.
در میان نظريههايی كه مرور شد ،عمدتاً نظريه
دسترسپذيری و آمادگی با يافتهها هماهنگ است .اين نظريه،
به اين موضوع اشاره دارد كه در صورت زيادبودن میزان
دسترسی فرد به مواد مخدر ،او معتاد میشود (

Smart,

 .)1977:59-63همچنین ،نظريه ديگر مطرحشده دراين رابطه ،به
نظريه بومشناختی معروف است و به اين مسئله اشاره دارد كه
بعضی از محلههای زندگی مركز عمده خالف و انحراف است
و اين به دسترسی افراد به انحراف منجر میشود

(غنجی:7901 ،

 .)730مسئله ديگری شايان توجه ،يادگیری است .منظور از
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يادگیری اين است كه فرد مصرف قلیان را از ديگران میآموزد

استفاده میكنند.

و اين موضوع بیشتر به دوران كودكی فرد بر میگردد كه در

زنجیره انحراف ،درباره مصرف قلیان قابل بحث است؛

خانواده از پدر و مادر و اعضای ديگر خانواده قلیانكشیدن را

بدين معنا كه مصرف قلیان عمدتا با مصرف ساير مواد دخانی

ياد میگیرد .درخصوص اين بحث ،گذشته از اين نظريهها

و مخدر همراه میشود .درواقع ،اعتیاد افراد به ساير مواد

نظريه يادگیری هم مطرح شده است كه با نتايج ما هماهنگ

مخدر و مشروبات الکلی و همچنین ،انجام ساير كجرویها و

است .اين نظريه به اين مورد اشاره دارد كه اعتیاد در بین

انحرافات اخالقی زمینه را برای مصرف قلیان فراهم میكند.

(گیدنز،

عده زيادی از مشاركتكنندگان ،مصرف قلیان را به دنبال

 .)793-702 :7910همچنین ،دراينرابطه نظريه ديگر ،نظريه

اعتیاد به مواد مخدر و ساير انحرافات میدانستند .اين دسته از

يادگیری چندمرحلهای است كه به اين موضوع اشاره دارد كه

افراد ،ساير انحرافات را در زندگی تجربه كردهاند و مصرف

اعتیاد فرد ،نخست در خانوادهها و سپس تحت تأثیر گروه

قلیان را هم بر ساير انحرافات اضافه میكنند .همچنین ،اين

دوستان آموخته میشود.

مصرف ازلحاظ اجتماعی برای آنها قبح ندارد .بسیاری از اين

جوانان درنتیجه يادگیری كجرفتاری از دوستان است

مصرف قلیان در بین بسیاری از خانوادهها بهخصوص

افراد قلیان را مثبت میدانستند و قبح و زيان آن را نسبت به

قشر مرفه محدوديتی ندارد .اين مسئله در بین پسران جوان

ساير مواد ،كمتر میدانند؛ درحالیكه اعتیاد به قلیان ،به مرور

گاهی جنبه مد پیدا میكند؛ زيرا از اين طريق آنها توجه

زمان به گرايش جوان به ساير انحرافات و مسائل غیراخالقی

میكنند .كافی است ش ها با نگاهی

منجر میشود .علت اين مسئله ،به رفت و آمد فرد به

به قهوهخانهها و كافیشاپها و همچنین ،پارکها به اين روند

قهوهخانهها و همنشینی با افراد منحرف و كجرو بر میگردد.

روبهرشد پی ببريم .در اين زمینه ،نظريه مرحلهای مطرح شده

دررابطه با اين بحث ،نظريه كجروی اجتماعی مطرح شده

است كه براساس آن ،مصرف مواد و قلیان ابتدا برای تفريح و

است كه به اين مبحث اشاره دارد كه معتادان و افراد متمايل

سرگرمی و پركردن اوقات بوده و به مرور زمان به گرايش

به مصرف به قلیان ،پیش از مصرفشان كجرو اجتماعی بودند و

بیش از حد فرد به آن انجامیده است ( .)Kandel, 2002گاهی

اين موضوع ،كجروی آنها را ادامه داده

است ( Hill et al., 1960:

نیز مصرف قلیان بهصورت يک فعالیت جانبی است؛ يعنی

.)127-139

ديگران را به خود جل

عدهای از افراد قلیان را در كنار ساير مواد مصرف میكنند.

درپايان ،براساس مجموع مشاهدات میدانی و تحلیل

طبق مصاحبههای انجامشده ،مشخص شده عدهای از افراد

مصاحبهها میتوان گفت مصرف قلیان ،فعالیتی اجتماعی از

اعتیادشان به قلیان در كنار ساير مواد و مصرف قلیان برای

نوع دورهمی است .بسیاری از پسران مصرفكننده قلیان ،به

عدهای از افراد يک كنش تکمیلكننده است؛ يعنی عدهای از

خود قلیان زياد عالقه ندارند و از بسیاری از زيانهای آن

جوانان ،در كنار مصرف ساير مواد از قلیان هم استفاده

آگاهند و حتی جنبه های فیزيولوژيک و عصبی آن نیز برايشان

میكنند .عدهای از اين افراد برای افزايش گیرايی مشروبات

مهم نبوده است .به نظر میرسد آنها بیشتر به دنبال آن هستند

الکلی بعد از مصرف مشروبات قلیان مصرف میكنند و

تا از اين طريق و به بهانه قلیانكشیدن ،با دوستان خود دور

همچنین ،اين مسئله درباره ساير مواد چون ترياک و حشیش

هم باشند؛ بهعبارت ديگر ،قلیان ازلحاظ اجتماعی و فرهنگی

هم گفتنی است .درحقیقت ،اين گروه به قلیان اعتیاد چندانی

ابزاری برای دور هم آمدن و فراهمكردن فضايی برای گفتگو

ندارند؛ بلکه اعتیاد آنها نسبت به ساير مواد اعتیادآور است و

و ابراز وجود جمعی است .انسانها در همه جای دنیا نیاز

از قلیان ،به شکل يک ابزار تکمیلكننده برای ساير مواد

دارند در فضايی صمیمانه و مبتنی بر نشاط دور هم جمع
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مديريت شود .يکی از زمینههای گرايش

شوند و در صورت نبودن بسترهای اجتماعی و فضای الزم

جايگزينهای مناس

برای دورهم آمدن كمخطر ،ممکن است دورهم جمع شدن و

جوانان به مصرف قلیان ،كمبود امکانات ورزشی و تفريحی

گفتوشنود دوستانه ،در فضايی همراه با رفتارهای پرخطر

مناس

برای گذران اوقات فراغت است .بیکاری و زمان خالی

همراه شود .به نظر میرسد در جامعه معاصر ايران ،وضعیت و

يکی ديگر از عوامل گرايش به قلیان و ساير رفتارهای پرخطر

مهارتهای الزم برای دور هم جمع شدن و گپ و گفتگوهای

است .فراهمشدن زمینه مناس

شغلی برای جوانان تا حدودی

دوستانه ضعیف شده و در چنین بستری قلیان و برخی ديگر

از اعتیاد به مواد مخدر و انحراف میتواند جلوگیری كند.

از رفتارهای پرخطر جمعمحور ،درحال گسترش است .پسران

محدودیتهاي پژوهش :يکی از مهمترين محدوديتها

جوان با مضیقههای اجتماعی ،شغل ،فراغت و گردهمايی

بیمیلی افراد برای انجام مصاحبه بود .هركدام به طريقی به

روبهرو هستند .برخی اين نیاز مهم اجتماعی را با شیوههای

دنبال فراركردن از گفتن واقعیت بودند و همچنین ،سعی

سازنده برآورده میكنند و عدهای نیز با گرد هم آمدن در

داشتند مصاحبه را سريع تمام كنند .مشکل ديگری كه در

قهوهخانه يا خانههای مجردی و شخصی ،در پارک ها و ...با

قهوهخانهها با آن روبهرو شديم ،بیمیلی صاحبان قهوهخانه به

قلیان و رفتارهای پرخطر اوقات خود را میگذرانند .اين عده

گفتگوكردن پژوهشگر با افراد قلیانی بود؛ زيرا بیشتر آنها

هرچند محدود هم باشند ،در زنجیرهای از ناهنجاری و

نگران بودند قهوهخانه بسته شود و به هر فردی برای ورود به

رفتارهای پرخطر گرفتار میشوند كه اين موضوع ،برای

درون قهوهخانه اجازه نمیدادند .مشکل ديگری كه در حین

خودشان و ديگران ممکن است پیامدهای غیرسازنده به همراه

مصاحبه با آن روبهرو شديم ،نبودن مکان مناس

برای

داشته باشد.

مصاحبه بود؛ زيرا بیشتر افرادی كه بايد با آنها مصاحبه میشد،

پیشنهادها :امروزه ،مصرف قلیان در حال افزايش است و

در قهوهخانهها حضور داشتند و قهوهخانهها مکان شلوغ و

تعداد بسیاری از افراد روزبهروز به آن گرايش پیدا میكنند.

پررفتوآمدی است و اين موضوع ،برای مصاحبه

اين مصرف به طرف گروههای سنی كمتر و همچنین ،زنان نیز

دشواریهايی را به دنبال داشت .پژوهشگران ،با صحبتهای

سرايت كرده و قبح اجتماعی آن روزبهروز در حال كاهش

مکرر با مراجعهكنندگان به قهوهخانهها و صاحبان قهوهخانهها

است .باتوجهبه حساسیت موضوع و دستیابی به شناخت عمیق

رضايت آنها را برای مشاركت در يک گفتگوی صمیمانه

مسئله ،توسعه تحقیقات كیفی در اين زمینه الزم است و اين

فراهم كردند.

تحقیقات بايد در میان زنان و دختران جوان نیز انجام شود.
همچنین ،پیشنهاد میشود تحقیقات كیفی در میان

منابع

قهوهخانهداران و انگیزهها و تجربههای آنها انجام شود.

آقاماليیِ ،ت .و زارع ،ش« .)7901( .الگوی استعمال سیگار و

ازجمله عوامل اصلی و شايد اصلیترين عامل اعتیاد به

قلیان در جمعیت بزرگتر از  75سال بندرعباس،

قلیان و ساير مواد مخدر ،قرارگرفتن فرد در خانوادههای

يک مطالعه كیفی» ،مجله پزشرکی هرمزگران ،س

نابسامان و مصرفكننده قلیان است؛ بنابراين ،در اين زمینه

 ،77ش  ،0ص

.007-005

بايد به آگاهی خانوادهها و بهويژه پدر و مادر ،يعنی الگوی

اراضی ،ح.؛ حسینی ،ر .و رحیمزاده ،م« .)7930( .مقايسه میرزان

رفتاری فرزندان ،بیشازپیش توجه شود .تعداد قهوهخانه و

اسررتعمال قلیرران و سرریگار در بررین دانشررجويان

فضاها و ابزارهای مصرف قلیان رو به افزايش است و اين

تربیتبدنی و غیرتربیت بردنی» ،فصرلنامه دانشرگاه

موضوع به پژوهش و برنامهريزی اساسی نیاز دارد تا با

علوم پزشکی جهرم ،دوره  ،77ش  ،9ص .51-19

مطالعه كیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت

جهانپور ،ف.؛ واحدپرست ،ح.؛ روانیپور ،م .و عضردی ،پ.
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سررلیمی ،ع .و داوری ،م .)7905( .جامعررهشناسرری كررجروی،

(« .)7939علررل گرررايش برره مصرررف قلیرران در

تهران :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

نوجوانان و جوانان :يرک مطالعره كیفری» ،مجلره

صديقسروستانی ،ر.ا .)7909( .آسی شناسی اجتماعی جامعره

تحقیقات كیفی در علروم سرالمت ،س  ،9ش ،0
ص

.902-900

حاجوندی ،ع .و قائدی ،ح« .)7900( .مصرف قلیران در دوران

انحرافات اجتماعی ،تهران :انتشارات آن.
غنجرری ،ع .)7901( .كلیررات موادمخرردر ،تهررران :انتشررارات
معاونت آموزشی ناجا.

بارداری و تأثیر آن بر كرم وزنری هنگرام تولرد و

فکوهی ،ن .و انصاریمهابادی ،ف« .)7900( .اوقات فراغرت و

ديگر مشخصههای سالمت نوزادان» كرومش ،ش

شکلگیری شخصیت فرهنگی ،نمونه مروردی دو

 ،7ص

.09-00

حريری ،ن .)7905( .اصول و روشهای پژوهش كیفی .تهران:
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
دانررش ،پ.؛ ملکرری ،ا .و نیررازی ،ز« .)7930( .نظريرره زمینررهای

دبیرستان دخترانه شهر تهران» نامه انسانشناسری،
دوره  ،7ش  ،0ص .17-03
گیدنز ،آ .)7910( .جامعهشناسی ،ترجمره :منروچهر صربوری،
تهران :نشر نی.

درباره علل اعتیراد زنران معتراد زنردانی در زنردان

مجدزاده ،ر.؛ زمانی ،ق .و كاظمی ،ح« .)7907( .بررسی كیفری

مركررزی اصررفهان» ،فصررلنامه مطالعررات توسررعه

عوامل گرايش مردم هرمزگان به استعمال قلیان و

اجتمرراعی  -فرهنگرری ،دوره  ،7ش  ،0ص -705

راههای مناسر

مبرارزه برا آن» ،مجلره پژوهشری

.705

حکیم ،دوره  ،5ش  ،9ص .709-701

دهداری ،ط.؛ جعفری ،ع ر .و جوينی ،ح« .)7937( .بررسی
ديدگاه های دانشجويان دانشگاه علروم پزشرکی
تهران درباره عوامل مرؤثر برر مصررف قلیران»،
مجلره علروم پزشرکی رازی ،دوره  ،73ش ،35
ص .71 -00
رضاخانیمقدم ،ح.؛ شجاعیزاده ،د.؛ صرادقی ،ر.؛ پهلروانزاده،
.؛ شررکوریمقرردم ،ر .و فرراتحی ،و.)7937( .
«بررسی شیوع و علل گرايش به مصرف سیگار و
قلیان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهرران

در سررال تحصرریلی  ،»7903-32فصررلنامه علمرری
پژوهشی دانشکده بهداشرت يرزد ،س  ،77ش ،0
ص .72-73
سررهرا زاده ،پ .و پرنیرران ،ل« .)7930( .مطالعرره كیفرری
مصرف قلیان در بین دختران و زنان جوان شهر
شیراز» ،مجله زن در توسرعه و سیاسرت ،دوره
 ،79ش  ،0ص .739 -000
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