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 1طوبی زمانی

 4علیرضا محسنی تبریزی

 1محمدی عبدالرضا شاه

 14/51/88تاریخ پذیرش:   16/15/89تاریخ دریافت: 
 چکیده

نابردباری اجتماعی از جمله مسائل اجتماعی است که در صورت تشدید و فراگیری، انسجام جامعه 

بنیاد، به تحلیل نابردباری اجتماعی از منظر  اندازد. مقالة حاضر به روش نظریة داده را به مخاطره می

ق مصاحبه با نخبگان دانشگاهی بنیاد از طری ها به روش نظریة داده پردازد. داده نخبگان دانشگاهی می

دست آمد. در نوشتار حاضر، با هدف تفسیر نابردباری اجتماعی به مدلی پارادایمی دست یافتیم  به

که تفسیرکنندة ذهنیت کنشگران در خصوص شرایط، راهبردها و پیامدهای نابردباری اجتماعی 

نابردباری اجتماعی حکایت  ها از دو نوع رویکرد کنشی و ساختاری در خصوص عوامل است. یافته

گر  ای )کنش و ساختار اجتماعی(، مداخله دارند. در اتخاذ هریک از راهبردها، چند عامل زمینه

عدالتی در سطح جامعه و شیوع گفتمان تحقیر( و شرایط علی )عوامل کنشی اعم از  )تبعیض و بی

طوح میانی و کالن( نقش شناختی و عوامل ساختاری اعم از س شناختی و جامعه متغیرهای جمعیت

اند که اتخاذ راهبردهای کنش )آموزش عمومی و تمرکز بر جامعة مدنی( پیامدهای دوگانة  داشته

عینی را دربرداشته است. مجموع این عوامل در یک مدل پارادایمی به هم ربط داده شدند و -ذهنی

 به تصویر کشیده شدند.

ای، مدل پارادایمی، نخبگان  ری اجتماعی، روش زمینهتبیین عوامل، تفسیر نابردبا های کلیدی: واژه

 دانشگاهی.
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 مقدمه و بیان مسئله

لحاظ حجم و میزان خشونت و ظلم، مورد اعتنای بسیاری از پژوهشگران و  قرن بیستم به

آمیز و توأم با صلح و  گذاران قرار داشته است. انسانیت و داشتن یک زندگی مسالمت سیاست

در قرن گذشته، فرهنگ جنگ و نابردباری در تمام »تبدیل شده است.  برابری به یک مسئله

ترین مشکالت و معضالت بشریت بود... ناسازگاری سیاسی داخلی و  نمودهای آن یکی از بزرگ

دهد که  کشی و جنگ نشان می تحوالت اجتماعی در بسیاری از کشورها با نژادپرستی، نسل

یری چنین فرهنگی اهمیت حیاتی برای زندگی هر گ های صلح و بردباری و شکل گسترش ایده

انسان، خانواده، سازمان، دولت و جامعه دارد. رستگاری بشر در ایجاد یک فرهنگ صلح و 

)آگیوس و « کشاند بردباری است و فرهنگ جنگ و نابردباری انسانیت را به نابودی می

 (.9: 4551امبروسویچ، 

ین کشور بخشیده است. از سویی، گوناگونی ای به ا تنوع قومیتی ایران ویژگی دوگانه

ساز تمدنی چندکانونی است و از سوی دیگر، در معرض ابتال به واگرایی  ها زمینه فرهنگ

ساز تکثر هویتی در ایران شده و باعث شده  این موقعیت ویژه زمینه»هویتی و سیاسی است. 

(. 40: 1185یمی و مؤذن، )کر« های قومی و مذهبی مختلف در ایران جای گیرند است تا گروه

ویژه چند دهة اخیر که جامعة ایران تا حدود زیادی  این تنوع شاید تا قبل از دوران مدرن و به

شمار  رویة شهرنشینی قرار گرفته است، مسئلة چندان مهمی به تحت تأثیر مهاجرت و رشد بی

ران از نظر تنوع ویژه شهر ته رفت، اما امروزه ترکیب جمعیتی بسیاری از شهرها و به نمی

قومی، مذهبی، جنسیتی و... دستخوش تغییراتی اساسی شده است. جمعیت زیاد و تنوع 

وجود آورده که ساختار و شیوة تعامالت اجتماعی  فرهنگی و اجتماعی زیاد شرایطی را به

 روزمره را دگرگون ساخته است.

ای سروکار  اجتماعی نظران فرهنگ سیاسی معاصر با چنین تغییرات درواقع، امروزه صاحب

اند. تغییراتی مانند شکستن روابط سنتی )مانند خانواده،  های گذشته رخ داده دارند که طی دهه

های  ای از طریق کانال سابقه طرز بی ها( و تداوم امواج مهاجرت یا میزان اطالعاتی که به باشگاه

روشدن با  ها به روبه نشود. هریک از آ های جدید( ردوبدل می جدید ارتباطی )مثالً رسانه

شود. اینکه چگونه این فرایندها ممکن است  های متفاوت منجر می ها، عقاید و نگرش سبک

روی بردباری تأثیر بگذارند کامالً مشخص نیست. با وجود این، روشن است که این فرایندها 
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اوت را در های متف های مختلف اخالقی و ارزش انجامند و دیدگاهبه تنوع فرهنگی و قومی می

یابد )مارکوس و رپ،  دهند. درنتیجه تقاضا برای بردباری افزایش می رقابت با یکدیگر قرار می

4511 :248.) 

کردن روابط و  های کانالیزه ها یافتن شیوه ها و ملت در چنین شرایطی چالش فراروی دولت»

های  بین گروهوگو و مفاهمه  تعامالت اجتماعی در جهت تجربیات دموکراتیک و تقویت گفت

عنوان فضیلتی  مختلف است. درواقع، امروزه بیش از هر زمان دیگری مسئلة بردباری به

ها و... تأکید دارد و امکان همزیستی  اجتماعی که بر پذیرش تنوع و تکثر عقاید، ارزش

ناپذیر  سازد، امری اجتناب های مختلف در کنار یکدیگر را فراهم می آمیز همة گروه مسالمت

(. در یک جامعة چندفرهنگی نباید تنها یک مسیر و 60: 1199پور و همکاران،  )شارع «است

ها و  همزیستی شیوه»های مختلف ایجاد شود.  طرفه برای ابراز وجود فرهنگی گروه جادة یک

های مختلف زندگی نیازمند انسجام سیاسی در یک فضای چندفرهنگی دموکراتیک  سبک

 (.15: 4551)هابرماس، « است

ها  نابردباری اجتماعی بسیار فراتر از کاربرد خشونت در تعامالت روزمره است و درگیری 

المللی نیز  های قومی، مذهبی، سیاسی و حتی در سطح روابط بین در سطوح مختلف گروه

تواند به افزایش تضادهای  این امر در جوامع مختلف می»تواند ناشی از نابردباری باشد.  می

ها و عقاید نسبت به موضوعات گوناگون و از جمله مسائل  ت در دیدگاهاجتماعی حول تفاو

(؛ بنابراین، نابردباری اجتماعی از آن 075: 4516)رپ و اکرمن، « زندگی روزمره منجر شود

هایی است که با ایجاد اختالل در روابط اجتماعی فضایی آکنده از بغض، کینه و  دست آسیب

های  سازی برای ایجاد و نزاع و تنش آورد که این امر با زمینه وجود می دشمنی در میان افراد به

ویژه با توجه به بافت  سازد. این امر به بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می

 چندفرهنگی شهر تهران در خور توجه است.

دلیل وضعیت نابردباری  اهمیت و ضرورت این پژوهش از دو جهت است. نخست به

های خیابانی و... حکایت از باالبودن  دوران کنونی که آمار باالی خشونت و درگیری اجتماعی در

های زندگی اجتماعی را  طرز معناداری کارکرد درست حوزهتواند به میزان آن دارد. این امر می

ای از خألهای  ای برای پرکردن گوشه تغییر دهد. دلیل دوم نیز به لزوم انجام چنین مطالعه

ر حوزة نابردباری اجتماعی و ارائة راهکارهای کاربردی در حل این مسئله مطالعاتی د
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گردد. در راستای چنین نیازی، مطالعة وضع موجود و بررسی میزان بردباری در بین  بازمی

های انکارناپذیر در این مورد  های مختلف اجتماعی و علل و عوامل مؤثر بر آن از ضرورت گروه

کنیم.  جامعة هدف را از نظر میزان نابردباری اجتماعی بررسی می است؛ بنابراین، وضع کنونی

توان براساس شواهد و نتایج، راهکارهایی عملی و کاربردی  پس از شناخت وضع موجود می

ای و تالش در جهت تبیین چندجانبة  رشته دلیل نگاه بین ارائه کرد. ضمن آنکه پژوهش حاضر به

شناسی سیاسی، فرهنگ و مسائل  ای مختلف در جامعهموضوع نابردباری با کمک از رویکرده

 گیری کاربردی آن، دارای نوآوری است. اجتماعی و نیز جهت

شده، هدف پژوهش حاضر تفسیر عوامل نابردباری اجتماعی از منظر  با توجه به مباحث بیان

 شود: نخبگان دانشگاهی است. این مسئله در قالب چند پرسش انضمامی تحلیل و بررسی می

 نخبگان دانشگاهی چه تفسیری از نابردباری اجتماعی در جامعة شهری تهران دارند؟ -

 اند؟ های نابردباری اجتماعی از منظر نخبگان دانشگاهی کدام عوامل و زمینه -

 اند؟ های مطالعاتی کدام پیامدهای نابردباری اجتماعی از منظر سوژه -

 واکاوی ادبیات پژوهش

 رجیپیشینۀ تجربی داخلی و خا

های متفاوت، بردباری و نابردباری اجتماعی را  شده از زوایای مختلف و در رشته مطالعات انجام

 شود. ترین مطالعات داخلی و خارجی مرتبط آورده می اند. در ادامه برخی از مهم بررسی کرده

 های تجربی داخلی . پژوهش1جدول 

 موضوع سال نویسنده ردیف
 جمعیت

 آماری
 گیری نتیجه

1 

مریم 

نژاد و  قاضی

الهه سادات 

 اکبرنیا

1186 

دینداری: مدارای 

اجتماعی یا فاصلة 

اجتماعی )پیمایشی 

در میان مسیحیان و 

مسلمانان شهر 

 تهران(

شامل 

مسلمانان و 

 19مسیحیان 

سال به باالی 

 شهر تهران

متغیر )واسط( مدارای اجتماعی 

تماعی بیشترین تأثیر را بر فاصلة اج

دارد و پس از آن، دینداری و نوع 

دین، متغیرهای تأثیرگذار بر فاصلة 

 اجتماعی هستند.
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 های تجربی داخلی . پژوهش1دول ادامه ج

 موضوع سال نویسنده ردیف
جمعیت 
 آماری

 گیری نتیجه

4 

اصغر  علی
فیروزجائیان 
 و همکاران

1180 

بررسی 
شناختی تأثیر  جامعه

سرمایة فرهنگی بر 
فردی با  ات بینارتباط

تأکید بر مدارای 
 اجتماعی

کلیة جوانان 
سال  19-10

 شهر ساری

بین سرمایة فرهنگی و ابعاد آن با 
مدارای اجتماعی )رفتاری( رابطة 
معناداری وجود دارد. همچنین نتایج 
آزمون ساختاری بیانگر تأثیر مستقیم 

( بر مدارای 06/5سرمایة فرهنگی )بتا 
یة فرهنگی اجتماعی است. سازة سرما

درصد از تغییرات سازة مدارای  11نیز 
 کند. اجتماعی را تبیین می

1 
مریم مؤمنی 
 و همکاران

1180 

بررسی 
شناختی رابطة  جامعه

الگوهای دینداری با 
انواع مدارای 

اجتماعی در بین 
دانشجویان دانشگاه 

 شیراز

کلیة 
دانشجویان 

دانشگاه شیراز 
در سال 
تحصیلی 

1181-1182 

سن، جنس، مدت حضور در  مدارا با
دانشگاه و گروه تحصیلی رابطه 
دارد. همچنین تحلیل رگرسیونی 
بیانگر آن است که کسانی که بعد 

تر  ها قوی مناسکی دینداری در آن
است، مدارای کمتری دارند. در 
مقابل، کسانی که الگوی 

تر  ها برجسته گرایی در آن اخالق
 است، بیشتر اهل مدارا هستند.

2 

سین ح علی
زاده و  حسین

 همکاران

1182 

بررسی 
شناختی ابعاد  جامعه

مدارای اجتماعی با 
های  تأکید بر ویژگی

شخصیتی )مورد 
مطالعه: دانشجویان 

دانشگاه شهید چمران 
 اهواز(

دانشجویان 
دانشگاه شهید 
 چمران اهواز

های شخصیتی، تنها  از میان ویژگی
کنندة  شناسی نقش تبیین وظیفه

را دارد. همچنین  مدارای اجتماعی
ها بیانگر آن است که از میان  یافته

پذیری  های شخصیتی، توافق ویژگی
کنندة مدارای عقیدتی،  تبیین

پذیری  شناسی و توافق وظیفه
کنندة مدارای رفتاری،  تبیین

پذیری و  شناسی، توافق وظیفه
کنندة مدارای سیاسی و  بازبودن تبیین

ندة کن گرایی و بازبودن تبیین نیز برون
 مدارای هویتی هستند.

0 

ابوالقاسم 
شهریاری و 

 همکاران

1182 

سنجش رابطة سرمایة 
اجتماعی با تساهل 

 مذهبی

کلیة 
دانشجویان 
دانشگاه 
فردوسی 

مشهد در همة 
مقاطع 
 تحصیلی

تساهل مذهبی شیعیان نسبت به سایر 
مذاهب وضعیت مطلوبی ندارد. 
همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان 

گروهی  یة اجتماعی دروندهد سرما می
بر تساهل مذهبی تأثیر منفی و سرمایة 

گروهی، تأثیر مثبت  اجتماعی برون
دارد. تحصیالت و جنسیت نیز تأثیر 
مثبت و سن تأثیر منفی بر تساهل 
مذهبی دارند. تأثیر مثبت تساهل 
مذهبی بر تساهل سیاسی نیز تأیید شده 

 است.
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 یهای تجربی داخل . پژوهش1دول ادامه ج

 موضوع سال نویسنده ردیف
جمعیت 

 آماری
 گیری نتیجه

6 

سید صمد 

بهشتی و 

 یاسر رستگار

1184 

شناختی  تبیین جامعه

مدارای اجتماعی و 

ابعاد آن در بین اقوام 

 ایرانی

شهروندان 

اصفهانی باالی 

 سال 19

پذیری قومی  مداری و نیز جامعه قوم

ارتباطی معنادار و منفی با مدارای 

ند. میزان مدارای اجتماعی دار

اجتماعی در بین اقوام ایرانی به 

، کمی باالتر از سطح 76/4مقدار 

( است. 0تا  1میانگین )در دامنة 

مداری در بین اقوام تحت  میزان قوم

مطالعه باالتر از سطح میانگین است 

و اقوام در مدارا و پذیرش یکدیگر 

 تفاوت معناداری ندارند.

7 

فاطمه گالبی 

و اکرم 

 یرضای

1184 

بررسی تأثیر 

مشارکت اجتماعی 

بر مدارای اجتماعی 

 در بین دانشجویان

دانشجویان 

دانشگاه 

نور  پیام

شهر در  مشکین

استان 

آذربایجان 

 شرقی

میزان مدارای اجتماعی با مشارکت 

گانة آن دارای  اجتماعی و ابعاد سه

بستگی مستقیم معنادار است. این  هم

ة ابعاد شامل نگرش مشارکتی، روحی

مشارکتی و فعالیت مشارکتی 

شود، ولی رابطة مشارکت و  می

مدارای اجتماعی براساس وضعیت 

دار نبوده  تأهل دانشجویان معنا

 است.

9 

جهانگیر 

جهانگیری و 

حسین 

 افراسیابی

1185 

های  مطالعة خانواده

شهر شیراز در زمینة 

عوامل و پیامدهای 

 مدارا

های  خانواده

 شهر شیراز

مؤثر بر مدارا، روابط در میان عوامل 

و میزان برخورداری از امکانات 

زندگی بیشترین تأثیر را بر مدارا 

اند. نتایج مربوط به  نشان داده

دهد  پیامدهای مدارا نیز نشان می

مدارا رابطة معکوسی با تمایل 

اعضا به ترک خانواده، انحرافات و 

 دورویی در خانواده دارد.
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 یهای تجربی خارج . پژوهش2جدول 

 گیری نتیجه جامعۀ آماری موضوع سال نویسنده ردیف

1 
فرانسیس ال. 

 اف. لی
4512 

مطالعة بردباری 

اجتماعی و 

بردباری سیاسی 

 کنگ در هنگ

های حاصل  داده

 از نظرسنجی

های  درجة بردباری در میان گروه

تر از  هدف بسیار متفاوت است. مهم

لحاظ اجتماعی  همه، گروهی که به

لزوماً بیشترین بردباری بردبارتر است، 

رسد  نظر می سیاسی را ندارد. به

همزیستی »بسیاری از افراد نگرش 

را نسبت به « فاصلة محترمانه»یا « آرام

های ناهمنوا  های خاص یا گروه گروه

 داشته باشند.

4 

رابرت ال. 

سیری و 

 همکاران

4512 

شدن سر و  زنانه

گردن، بردباری 

اجتماعی و 

های  ریشه

 فتاریمدرنیتة ر

- 

تغییرات زمانی در مورفولوژی انسان 

پذیری متوسط  صورت انعقاد، واکنش به

آندروژن )سطح پایین تستوسترون 

گردش خون بزرگساالن یا کاهش 

های آندروژن( را نشان  تراکم گیرنده

دهندة  نوبة خود نشان دهد که به می

تکامل بردباری اجتماعی انسان از 

 عد است.دوران پلیستوسینس میانه به ب

 4512 استفان دابلر 1

رابطة بین 

مذهب و 

نابردباری 

نسبت به 

مسلمانان و 

مهاجران در 

اروپا: یک 

تحلیل 

 چندسطحی

های مطالعة  داده

های  ارزش

 اروپایی

دهد در  های این پژوهش نشان می یافته

سطح کلی، تفاوت زیادی در 

نابردباری علیه مسلمانان و مهاجران 

ای شرقی بیشتر وجود دارد. مردم اروپ

از اروپای غربی به نابردباری گرایش 

دارند. در بیشتر کشورها، مسلمانان 

کمتر از سایر مهاجران پذیرفته 

 شوند. می



 

 

 

 

 

 9999، تابستان 4، شماره 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   222 

  

 

 های تجربی خارجی . پژوهش2دول ادامه ج

 گیری نتیجه جامعۀ آماری موضوع سال نویسنده ردیف

1 

آنا 

تریاندفولیدو 

 و هانا کوکی

4511 

مهاجران 

ملت  مسلمان و

یونان: ظهور 

نابردباری 

 ناسیونالیستی

مطالعة موردی 

دربارة مسلمانان 

معترضی که در 

در  4515سال 

آتن در اعتراض 

به نداشتن مسجد 

تظاهرات کردند 

و در چهار میدان 

شهر نماز 

 خواندند.

نابردباری در مقایسه با بردباری ریشه 

در مفهوم ملیت دارد. نابردباری در 

اکنشی سیاسی و برابر مهاجران، و

مذهبی به واقعیتی عینی است؛ بنابراین 

استثنای عدة معدودی از پاسخگویان  به

های چپ، بقیه از جمله  با گرایش

کسانی که خود را وفادار به اصول 

لیبرالیسم مانند برابری و عدالت 

کنند و  دانند، نابردباری را توجیه می می

پاسخگویان از  بخشند. مشروعیت می

بخشیدن برای  اتژی عینیتنوعی استر

سازی و  بخشیدن به فرهنگ قدرت

 کنند. سازی استفاده می هویت

 4511 هایفنگ کیان 2

تنوع در مقابل 

بردباری: تنوع 

اجتماعی 

اختراع و 

کارآفرینی در 

شهرهای ایاالت 

 متحده

مناطق شهری 

 ایاالت متحده

تأثیر تنوع، نوآوری و کارآفرینی بر 

متفاوت  بردباری و گشودگی بسیار

است و تنوع باید متناسب با بردباری 

گیری  و گشودگی تعریف و اندازه

 شود.

0 
کیمولی 

 کاسارا
4511 

جدا و 

مشکوک: 

های  زمینه

اجتماعی و 

سیاسی محلی 

بردباری قومی 

 در کنیا

 کنیا

افرادی که در مناطق گوناگون قومی 

المللی زیادی  کنند، اعتماد بین زندگی می

ماندة  در میان افراد باقیکه  دارند؛ درحالی

جداشده، اعتماد به اعضای دیگر 

های قومی کمتر است. شواهد کمی  گروه

وجود دارد که رقابت انتخاباتی محلی 

حتی در مناطق گوناگون قومی نیز 

 دهد. بردباری را کاهش می
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 های تجربی خارجی . پژوهش2دول ادامه ج

 یریگ نتیجه جامعۀ آماری موضوع سال نویسنده ردیف

6 
سینتانگ و 

 همکاران
4511 

فرهنگ 

بردباری در 

های  خانواده

مسلمان  تازه

 شده در مالزی

- 

درک متقابل و احترام و بردباری 

مسلمان پیامد  های تازه دربارة خانواده

زندگی در محیطی است که در آن 

چندمذهبی و چنددینی امری عادی 

شود و نیز توسعة مذهبی و  تلقی می

های آن  بین خانواده فرهنگ مدارا در

 وجود دارد.

 4515 آلیسون هارل 7

بردباری 

سیاسی، 

سخنرانی 

نژادپرستانه و 

های  تأثیر شبکه

 اجتماعی

ها حاصل  داده

 1112مصاحبه با 

نفر از جوانان 

آموزان ده  )دانش

تا یازده سالة( 

کانادایی در کبک 

 1112و انتاریو )

 نفر( است

قرارگرفتن در معرض تنوع نژادی و 

های اجتماعی و  قومی در شبکه

بردباری سیاسی سخنرانی نژادپرستانه 

دهد. این در حالی است  را کاهش می

زمان تأثیر مثبتی بر بردباری  که هم

های  سیاسی دیگر انواع سخنرانی

 آمیز دارد. اعتراض

9 

مایک 

جلینگ و 

 همکاران

4515  
نوجوانان هلندی 

 ساله( 14-17)

اماتی که کنندگان نسبت به اقد شرکت

کنند بردباری  مسئلة شخصی تلقی می

بیشتری دارند تا اقدامات مربوط به 

مسائل اخالقی )اقدامات اجتماعی 

 عرفی در حد وسط قرار دارد(.

 های نظری موضوع بنیان

 تعریف مفهومی و اصطالحی واژة نابردباری

گرفتن  معنای سهل در لغت بهواژة نابردباری را باید در ارتباط با بردباری و تساهل تعریف کرد که 

بر یکدیگر و به نرمی با یکدیگر رفتارکردن، رواداری و تحمل هرگونه عقیده و رفتار مخالف است، 

داری دربرابر عقاید و رفتارهایی است که  معنای مداراکردن و خویشتن اما در اصطالح اجتماعی به
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بردباری شکل »(. به عبارت دیگر، 112: 1199ها تنفر داریم )ترکارانی،  ها مخالفیم یا از آن ما با آن

 (.0: 4551)پرایور و همکاران، « مثبت نابردباری است، ولی متضاد آن نیست

دادن و ابقاکردن است. این واژه  کردن، اجازه معنای تحمل به toleroاز ریشة  tolerationواژة »

اده است. گویا کسی که تساهل خانو دادن هم کردن یا بردن و اجازه معنای حمل به tolloبا مصدر 

کند، اما در اصطالح، تساهل و تسامح عبارت است از  ورزد باری را تحمل یا حمل می می

دادن به اعمال و عقایدی  معنای عدم مداخله و یا اجازه نکردن از روی قصد و آگاهی و به ممانعت

 (.117 :1185نیان،  )معصومی زارع و شبان« است که مورد پذیرش و عالقه نیست

اند. درواقع، چنانکه فهم  طور که گفته شد، بردباری و نابردباری دو روی یک سکه همان

هایی مانند عینیت/ذهنیت، خرد/کالن و  بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی در قالب دوگانگی

داش »افتد، بهتر است معنای بردباری را در ارتباط با نابردباری بشناسیم.  ساختار/کنش اتفاق می

و گیبسون فقدان مدارا یا نابردباری را تمایل برای محدودکردن حقوق دموکراتیک یک گروه 

شده در باب نابردباری یا  های انجام اند. بیشتر پژوهش منفور مبتنی بر نظر شخصی تعریف کرده

فقدان مدارا به عواملی همچون عقاید قالبی، تعصب، نژادپرستی، دگماتیسم، ناامنی و هواخواهی 

 (.12: 1181)بهشتی و رستگار، « اند اشاره کرده سنت

نابردباری صرفاً یک آسیب اجتماعی نیست، بلکه در بعضی موارد ضروری است. به عبارت 

دیگر، بردباری دارای دو بعد سازندگی و تخریب است. بعد سازندگی نابردباری بدین معنی 

حساب همه چیز  یست. بردباری بیمعنای تحمل و پذیرش مطلقاً همه چیز ن بردباری به»است که 

عنوان مثال، یک دولت نباید با کسانی که مرتکب  شود؛ به های جامعه می منجر به فرسایش بنیان

ها دچار خطا شود )آگیوس و امبروسویچ،  اند، مدارا کند و در محاکمة آن قتل عمد یا ترور شده

شیده نیست؛ چرا که به (، اما بعد مخرب و ضداجتماعی نابردباری بر کسی پو17: 4551

نوبة خود به خشونت  شود و آن هم به بدترشدن شرایط اخالقی و روانی در جامعه منجر می

عنوان یکی از نمودهای نابردباری  انجامد؛ برای مثال، گسترش ایدئولوژی نژادپرستی به می

ری است (. این نوع دوم نابردبا19شود )همان:  های نژادی و کشتار می موجب افزایش خشونت

 که تهدیدکنندة نظم و انسجام اجتماعی است.
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 های بردباری نظریه

اند و  دهد اندیشمندان زیادی دربارة مفهوم بردباری بحث کرده بررسی ادبیات نظری نشان می

بردباری اجتماعی  1گلد اشمیت»اند؛ برای مثال  های مختلفی از این اصطالح ارائه داده بندی تقسیم

تفاوتی افراد  کند. بردباری اجتماعی منفعل حکایت از بی ل و منفعل تقسیم میرا به دو دستة فعا

شود،  نسبت به یکدیگر است، اما بردباری فعال که خود به دو دستة انتزاعی و عینی تقسیم می

نوبة خود بردباری را  نیز به 4بیانگر بردباری شفاهی و عملی در قبال دیگران است. لرد اسکارمن

معنای عدم مداخله در  کند. بردباری منفی به دباری مثبت و بردباری منفی تقسیم میبه دو گروه بر

ها به حال خودشان است. بردباری مثبت نیز به معنای پشتیبانی از  امور مردم و رهاکردن آن

های  ها از فرصت های مردم برای دستیابی به اهداف زندگی و برخورداری آن حقوق و آزادی

فردی نام  فرهنگی و بین نیز از دو نوع بردباری بین 1ت. چیکرینگ و ریسربرابر در جامعه اس

ها  ها، افراد بردبار کسانی هستند که دارای نوعی توانایی هستند که به آن برند. طبق نظر آن می

ها  ها، به تحقیق بیشتر دربارة آن دهد تا عالوه بر پذیرش و احترام نسبت به تفاوت اجازه می

 (.9-6: 1199پور،  )شارع« ها وجود دارند د و نیز بپذیرند که این تفاوتعالقه نشان دهن

است. وی از سه نوع بردباری  2پردازان حوزة بردباری وگت یکی دیگر از مشهورترین نظریه 

های  کند. بردباری سیاسی به بردباری نسبت به کنشسیاسی، مذهبی و اجتماعی صحبت می

یک گردهمایی اشاره دارد. برعکس، بردباری اخالقی بیانگر حوزة عمومی مانند یک سخنرانی یا 

های حوزة خصوصی است؛ و درنهایت اینکه منظور او از بردباری  بردباری در برابر کنش

های  ها و خصوصیات مادرزادی افراد مانند رنگ پوست و... و نیز تفاوت اجتماعی، تحمل ویژگی

خود موجب نزاع و خشونت  خودی ها به ژگیاجتماعی مانند زبان است. از نظر وگت، این وی

شود و  هایی که به افراد دارای این خصوصیات نسبت داده می شوند، بلکه رفتارها و کنش نمی

 (.1: 4514شود )واندورن،  شود، موجب اختالف و نزاع می نامناسب انگاشته می

کی از مشهورترین پرداز مورد بررسی در اینجا، ی عنوان آخرین نظریه پریستون کینگ نیز به

ترین نظریه در این حوزه است،  های حوزة مطالعات بردباری اجتماعی را که کامل بندی تقسیم

برد: بردباری عقیدتی، بردباری  ارائه داده است. کینگ از چهار نوع بردباری اجتماعی نام می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Goldschmidt 
2. Scarman 

3. Chickering and Reisser 

4. Vogt 
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(. بردباری 8: 1199پور،  ؛ شارع121: 1199سیاسی، بردباری هویتی و بردباری رفتاری )ترکانی، 

عقیدتی عبارت است از بردباری نسبت به وجود یا بیان یا تبلیغ عقاید مخالف با عقاید عامل 

گرایی فرهنگی، نداشتن تعصب و باور به آزادی عقیده.  تساهل مانند باور به دگراندیشی، نسبی

 بردباری سیاسی عبارت است از شناسایی حق گردهمایی صاحبان عقاید مختلف و ایجاد

ها. بردباری  وفصل تضادها و حق اعتراض در قالب نشریات یا راهپیمایی نهادهای مربوطه به حل

هایی مانند دین، ملیت و قومیت که اختیاری  هویتی عبارت است از اعمال مدارا نسبت به ویژگی

نیستند و درنهایت، بردباری رفتاری شامل سه نوع بردباری در روابط جنسی، بردباری نسبت به 

 (.124: 1199شود )ترکارانی،  رم و بردباری نسبت به مجرمان میج

 رونالد اینگلهارت

رونالد اینگلهارت از جمله اندیشمندانی است که در چارچوب رهیافت توسعة انسانی به فرهنگ 

کند افراد  سیاسی نگریسته و مطالعات متعددی را در این زمینه انجام داده است. وی عنوان می

اند و نگرش مثبتی به  های فرامادی برخوردار بوده یاسی دموکراتیک از ارزشدارای فرهنگ س

اند و  های استقالل و خودمختاری فردی تأکید کرده اند. همچنین بر ویژگی برابری جنسیتی داشته

 (.22: 1198دارند )اینگلهارت و ولزل، « غیر»ای در برخورد با  رویکرد بردبارانه

 مارک تسلر

بندی نظریات و مطالعات پیشین و  مله متفکران حوزة نوسازی است که با جمعمارک تسلر از ج»

های  با استفاده از نظریات آلموند و وربا و اینگلهارت معتقد است که فرهنگ سیاسی، جنبه

کردن معیارهای  شود. تسلر با لحاظ شناختی و رفتاری شهروندان و مردمان عادی را شامل می

عادی و با توجه به عناصر مدارای سیاسی، حمایت از برابری  شناختی و رفتاری شهروندان

فردی، فرهنگ سیاسی در  جنسیتی، عالیق سیاسی، دانش سیاسی، مشارکت مدنی و اعتماد بین

. فرهنگ سیاسی دموکراتیک: در این نوع فرهنگ 1کند:  جوامع اسالمی را به چهار نوع تقسیم می

کنند، از برابری جنسیتی حمایت و به سیاست  ل میسیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع را تحم

کنند و به شهروندان  عالقه و از آن شناخت دارند و در زندگی مدنی و جمعی مشارکت می

اعتنا: در این نوع از فرهنگ سیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع  . فرهنگ سیاسی بی4اعتماد دارند. 

. 1ما به سیاست عالقه و از آن شناخت ندارند؛ کنند، ا را تحمل و از برابری جنسیتی حمایت می
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فرهنگ سیاسی عملگرا: در این نوع از فرهنگ سیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع را تحمل 

مند و از دانش کافی نسبت  کنند، اما به سیاست عالقه کنند و از برابری جنسیتی حمایت نمی نمی

کنند و به شهروندان اعتماد  کت میبه سیاست برخوردارند و در زندگی مدنی و جمعی مشار

ها  دهند، اما با افکار آلترناتیو، مزیت دارند. این افراد خود را با زندگی سیاسی و اجتماعی وفق می

. فرهنگ سیاسی محدود: در این نوع از فرهنگ 2و سبک زندگی آنان میانة خوبی ندارند. 

به نقل از احمدی و  4511نند )تسلر، ک سیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع و مخالف را تحمل نمی

 (.111: 1180همکاران، 

های مأخوذ از  مبنایی هدف ساخت یک نظریه براساس داده رغم اینکه در روش نظریه علی

طور که استراوس و کوربین متذکر شدند، ضرورت دارد محقق  جامعة مطالعاتی است، همان

بیات مرتبط با موضوع تحقیق سبب براساس مبانی نظری و تجربی موجود، به مروری بر اد

شود محقق با مفاهیم و معانی حساس مرتبط با موضوع تحقیق آشنا شود )استراوس و  می

(. در این راستا، محقق با مراجعه به ادبیات نظری مرتبط با تحقیق، 70-26: 1185کوربین، 

 کند. های آن حمایت می شود و از یافته های تحقیق می موجب تأیید یافته

 ش تحقیقرو

تر با  های متفاوت شناسی تفسیری، از رویکردهای مختلف نظری هرچند به شیوه در منطق روش

محقق کیفی »کند،  ( بیان می1880) 1طور که فترمن شود؛ زیرا همان گرایانه استفاده میروش اثبات

نشان این عبارت موجز و رسا «. ای پوک وارد میدان مطالعه شود باید با ذهنی باز و نه کله

های کیفی مدنظر قرار گیرند. به این  مثابة راهنمای عمومی پژوهش توانند به دهد نظریات می می

توانند در بازشدن ذهن محقق، توجه به نکات، روندها و ابعاد محوری میدان  ها می معنا که نظریه

تحقیق  های اساسی، نقش کلیدی ایفا کنند. مطالعه، و ارائة چارچوبی مفهومی برای طرح سؤال

کیفی، عمدتاً بر رویکرد نظری تفسیرگرایی اجتماعی است. رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی که بر 

اصالت انسان در برابر اصالت محیط تأکید دارد، بر این باور است که واقعیات در فرایند درک و 

 (.416: 1189شوند )محمدپور،  ها و در خالل زندگی روزمره ساخته و معنادار می تفسیر انسان

های کیفی و نیز  با توجه به موضوع مطالعاتی و با درنظرگرفتن تناسب موضوع با انواع روش

کند؛ برای مثال، چنانچه هدف،  اهداف تحقیق، محقق به انتخاب روش کیفی مورد نظر اهتمام می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Fetterman 
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های کیفی به روش استقرایی باشد،  ای در پرتو اطالعات و داده ساخت و فورموالسیون نظریه

(. بر این 71: 1180( روش مناسبی است )محسنی تبریزی، GTمبنایی ) خصاً روش نظریهمش

کند که نابردباری  ها سؤال می اساس، این تحقیق با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی از سوژه

ها چیست. با توجه به ماهیت  کنند و پاسخ دادة آن اجتماعی را چگونه درک، تفسیر و ارزیابی می

نظران و نخبگان دانشگاهی کشور، از روش  هدف که عبارت است از صاحبمسئله و گروه 

بنیاد )گراندد تئوری( بهره گرفته شد و با توجه به اینکه در این روش، محقق  مبنایی یا داده نظریه

عنوان جامعة مطالعاتی سروکار دارد، شیوه و تکنیک مصاحبه  ها و موضوعات انسانی به با سوژه

ها در این روش است. این نوع مصاحبه از نوع مصاحبة عمیق  آوری داده عترین ابزار جم مهم

دادن، دیدن، تفسیر متقابل و... است. با  وگوی همدالنه، نشستن و پرسیدن و گوش مبتنی بر گفت

ها و  ای مشارکتی به گردآوری داده این رویکرد، با استفاده از تکنیک مصاحبة عمیق و مشاهده

های کلیدی و مهم و رسیدن به یک مدل پارادایمی  براساس کدها و مقولهها  تجزیه و تحلیل آن

ای مبتنی بر  گیرد تا نظریه کار می های سیستماتیک را به یک سلسله رویه»پرداخته شد. این روش 

های تحقیقی مشتمل است بر تنظیم نظری واقعیت تحت  ای ایجاد کند. یافته استقرا دربارة پدیده

)استراوس « ای از مطالب که به یکدیگر وصل شده باشند ارقام یا مجموعه بررسی، نه یک سلسله

 (.42: 1190و کوربین، 

توسط  1865گیری نظری در دهة  گیری نظری استفاده شد. نمونه در پژوهش حاضر، از نمونه

ها و  ای در گردآوری داده گیری که شیوه گلیزر و استراوس ابداع شده است. در این نوع نمونه

یابد و  گیری نظری طی مراحل پژوهش توسعه می وری اطالعات است، فرایند نمونهآ جمع

رو از میان استادان دانشگاه و  (. از این118توان آن را از قبل طراحی و تعیین کرد )همان:  نمی

ها  زن انتخاب شدند و با آن 15مرد و  14دانشجویان دکتری که در مرحلة نوشتن رساله بودند، 

شناسی اجتماعی  شناسی، ارتباطات، روان شناسی، مردم ها جامعه حوزة مطالعاتی آنمصاحبه شد. 

مبنایی استفاده شد. این رویکرد که با  ها از نظریه و مطالعات فرهنگی است. برای تحلیل داده

شده توسط استراوس و  های معرفی ترین شیوه تحلیل و تفسیر متن سروکار دارد، یکی از عمده

دنبال مصاحبة بعدی  شدن هر مصاحبه و تبدیل به متن و بازاندیشی، به از پیاده کوربین است. پس

نیازیم و هیچ اندیشه و  ها بی رفتیم تا اشباع نظری صورت گیرد. زمانی که یقین یافتیم که از داده

ها و مفاهیم به دور تسلسل  آید و معانی، اندیشه مفهوم جدیدی دربارة موضوع پژوهش پدید نمی
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نفر از نخبگان  44گیری متوقف شد. بر این اساس، پس از مصاحبه با  است، نمونهافتاده 

ای  مرحله ها نیز از روش کدگذاری سه ها به مرحلة اشباع رسید. برای تحلیل داده دانشگاهی، داده

 باز، محوری و گزینشی استفاده شد.

ل کند. در پژوهش شده اطمینان حاص آوری های جمع در هر تحقیقی، پژوهشگر باید از داده

شود و پایایی از معنای محدودتری برخوردار است؛ زیرا  کیفی، به بعد روایی توجه بیشتری می

کنندگان  شده توسط پژوهشگر و مشارکت در بخش روایی باید مشخص شود که آیا دالیل ارائه

را در اختیار  های خود (. بر این اساس، یافته126: 1182اعتماد و معتبر است )کرسول،  دقیق، قابل

ها را ارزیابی کنند و درمورد صحت آن و تفاسیر و  خبرگان در این حوزه قرار دادیم تا آن

ها اطمینان حاصل شود و  که از روایی و پایایی داده طوری های محقق نظر بدهند؛ به برداشت

 سپس فرایند تحقیق انجام گیرد.

 های پژوهش یافته

 ابردباری اجتماعیها از ن برداشت و فهم معنایی سوژه

جهت برای تعریف آن از  ای سلبی است و بدین ها، نابردباری اجتماعی مقوله از منظر سوژه

شود. بر این اساس، ابتدا تعریف بردباری اجتماعی ارائه و  استراتژی تعریف به متضاد استفاده می

وناگونی دارد و شود. بردباری اجتماعی معانی گ سپس جنبة سلبی آن یعنی نابردباری تعریف می

 شناختن دیگری است. رسمیت معنای تساهل و رواداری و نیز پذیرش و به به

های  مفهوم نابردباری اجتماعی در علوم اجتماعی مفهومی متأخر است و با مقولة آسیب

اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد. از این منظر، نابردباری اجتماعی با مفهوم مصونیت از آسیب 

آسیب اجتماعی توان دو نوع  شود. البته آسیب اجتماعی اعم از نابردباری است و می تنیده می درهم

شود و یکی از مصادیق  عصیان اجتماعی و شورش ختم میهایی که به  را از هم تفکیک کرد: آسیب

اند.  شوند؛ زیرا برای جامعه عادی شده هایی که به عصیان ختم نمی آن ارتشا است و دیگر، آسیب

حال  تواند یکی از مصادیق این نوع باشد که درعین ها پس از مسابقات ورزشی می اریوقوع ناهنج

 کند. مثابة سوپاپ اطمینان عمل می شود و بهموجب سرگرمی اجتماعی می
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گردد. در جامعة مدرن، نظم طبیعی جامعة  خاستگاه نابردباری اجتماعی به دورة مدرن بازمی

شود. این تغییرات در شش مؤلفه  ی تغییراتی حادث میرود و در نظام اخالق سنتی از بین می

شدن نیازهای آنی و  های اجتماعی سنتی، فردگرایی، غالب بندی است: کاهش سرمایه تقسیم قابل

مندی و عملگرایی. این شش مؤلفه در جامعة مدرن  ضروری، توجه به فرهنگ مادی، فایده

 انجامد. عی میرو شود، به نابردباری اجتماهرکجا با ناکامی روبه

شد. اتفاقاً  گونه نابردباری دیده نمی این بحث بدین معنا نیست که پیش از جهان مدرن هیچ

مصادیق نابردباری وجود داشت، ولی بحثی مستقل در خصوص آن مطرح نبود. بحث نابردباری 

شناختی آن ظهور کرد و پس از آن به مباحث اجتماعی تعمیم  در جهان مدرن در شق معرفت

نظران در این  شناختی آن است. یکی از صاحب ده شد که شق اجتماعی آن تابع شق معرفتدا

 گوید: خصوص می

جهت بود که بحث  شناسی بروز کرد بدین های معرفت اینکه نابردباری ابتدا در بحث»

رفتن دین به این معنا که دین به عرصة خصوصی محدود شود. به این  محاق سکوالریسم و به

ه عقیده داشتند دین مانع مدارا و بردباری است؛ زیرا یک آدم دیندار واجد دلیل بود ک

شود کمتر اهل مدارا و تساهل باشد. بحث  تعصبات مذهبی است و تعصباتش سبب می

اش که ارتباط  نابردباری از اینجا شروع شد تا رسید به مباحث اجتماعی و مصادیق اجتماعی

 «ای آسیب اجتماعی است. ه گونههای اجتماعی ک کند با خشونت پیدا می

معنای چندفرهنگی و چندقومیتی از جوامع یکدست  مطابق یک رویکرد، جوامع متکثر به

 بردبارتر هستند:

معنای اینتلورانس، تساهل و رواداری است که معموالً در جوامع متکثر که از  بردباری به»

ر جوامعی که یکپارچگی گیرد، اما د آرام شکل می های مختلف پدید آمده آرام جمعیت

بیشتری وجود دارد خودمداری فرهنگی وجود دارد یا خودمداری بومی دینی وجود دارد، 

ترین موانع رواداری اشکال  شود؛ یعنی یکی از بزرگ اشکال خودمداری مانع از رواداری می

 «خودمداری است، اعم از خودمداری دینی، قومی و ملیتی.
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 جتماعی. تعاریف نابردباری ا1جدول 
 کدگذاری باز ردیف

 آمیز زیستی مسالمتنداشتن هم 1

 کاهش تعامالت انسانی 4

 وگوی اجتماعی کاهش گفت 1

 برخورد سختگیرانه 2

 خشونت 0

 کاهش مصونیت 6

 نکردن حقوق شهروندی رعایت 7

 های شدید در برابر مسائل اجتماعی واکنش 9

 نپذیرفتن دیگری 8

 أن دیگرینشناختن ش رسمیت به 15

 برد ای که سیالیت بین روابط اجتماعی را از بین می شرایط اجتماعی 11

 رفتار خارج از عرف و هنجار و قواعد اجتماعی 14

 نبود تساهل اجتماعی 11

 کردن فراتر از تحمل 12

نابردباری اجتماعی مانند دیگر مفاهیم موجود در علوم اجتماعی با مفاهیم بسیاری مشابه، و 

نظران در  های صاحب ظاهر مشابه در حوزة خود متمایز است. براساس دیدگاه رخی مفاهیم بهاز ب

زنگی  به حجم نمونة این پژوهش، مفاهیمی مانند نداشتن تساهل، نداشتن پذیرش تمایز، گوش

اخالقی اجتماعی، ناهمدلی، پرخاشگری اجتماعی،  اجتماعی، نبود درک متقابل، بی

ناهمنوایی، عصبانیت جمعی و نداشتن تعامل اجتماعی دارای تشابه  نشاختن دیگری، رسمیت به

ظاهر به حوزة نابردباری شباهت دارند،  ها که به است. از سوی دیگر، نابردباری از برخی واژه

ها است. این واژه بدین سبب از نابردباری متمایز است  متمایز است. نارواداری از جملة این واژه

که  ی اخالقی وجود دارد. همچنین عاملی درونی و عقیدتی است؛ درحالیکه در نارواداری قضاوت

دلیل بستگی آن به فرهنگ، متمایز از  نابردباری عاملی بیرونی است. همچنین واژة صبوری به

معنای باالبردن تحمل است که موجب افزایش بردباری  مفهوم نابردباری است؛ زیرا صبوری به

ذ از تقدیرگرایی است که بسیار مخرب است. همچنین است شود و در معنایی دیگر مأخو می

داری نیز عاملی  گرفتن آگاهانة برخی مسائل است. ناخویشتن معنای نادیده سعة صدر که به

 شناختی است که متمایز از نابردباری اجتماعی است که بیشتر نمودی اجتماعی دارد. روان
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 تیپولوژی نابردباری اجتماعی

دلیل تنوع و گستردگی بار  ها، نابردباری اجتماعی به فی مأخوذ از سوژههای کی براساس داده

-بندی کلی، ابعاد دینی ها و مصادیق متفاوت است. در یک تقسیم معنایی خود دارای ابعاد، مؤلفه

حقوقی، -رفتاری، مدنی-های اجتماعی، سیاسی، پیامدی عقیدتی، اخالقی، شناختی، هویتی، زمینه

تشخیص هستند. از سوی دیگر، تمامی این ابعاد در  نواده و سازمانی قابلاقتصادی، آموزشی، خا

سه مقولة خرد، میانه و کالن یا به تعبیر دیگر سطوح ساختاری )میانه و کالن( و کنشی یا 

 بندی هستند: رده عاملیت )خرد( قابل
مردم با مردم:  . نابردباری اجتماعی1توانیم تقسیم کنیم:  نابردباری اجتماعی را به سه نوع می»

دهند.  سنخ خودشان نابردباری نشان می گروه و هم یعنی مردم در تعامل اجتماعی با افراد هم
. نابردباری 4افتد؛  این نوع از نابردباری در فضاهای عمومی مثل خیابان، مترو و... اتفاق می

از خدمات  های دولتی که به انتظارات، مطالبات و توقعات مردم اجتماعی مردم با سازمان
های خصوصی که در  . نابردباری اجتماعی در مقابل سازمان1گردد و  های دولتی برمی دستگاه

 «دهد. ها، پاساژها و... رخ می فضاهای خصوصی مثل شرکت

 ها ها و مصادیق از منظر سوژه . تیپولوژی نابردباری اجتماعی: ابعاد، مؤلفه1جدول 
 کدگذاری باز

 دیقمصا ها مؤلفه ابعاد ردیف

1 
-دینی

 عقیدتی

 های دینی ندادن به اقلیت اجازة تبلیغ نداشتن در برابر تبلیغ تساهل

های مختلف  نابردباری درخصوص دیدگاه
 دینی

 عقیدتی-های دینی جدال در بحث

 نداشتن در برابر شیوة پوشش تساهل نپذیرفتن ایدئولوژی مخالف

 اخالقی 4

  گرایی اخالقی معتقدنبودن به نسبی

  داشتن نظام ذهنی اخالقی بسته 

  دار نبودن خویشتن

زدایی از دیگران، رد ارزش انسانی  ارزش
 دیگران

 

 شناختی 1

 برخورد نامناسب با مهاجران خارجی احساس تهدید

کردن خود )با دیگران، با سطح  مقایسه
 جهانی(

 

 هویتی 2
اختالفات ملی، نسلی، قومی، جنسی، 

 ای طبقه

گی زنان، حضور اجتماعی زنان، تحقیر رانند
 مهاجران افغانستانی، تحقیر طبقات فرودست

0 

زمینة 
اجتماعی: 
موافق و 
 مخالف

  فردگرایی

  انواع سرمایه: اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

کنندگان، قوانین،  شدن دایرة تعامل وسیع
 هنجار و عرف اجتماعی
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 ها ها و مصادیق از منظر سوژه جتماعی: ابعاد، مؤلفه. تیپولوژی نابردباری ا1دول ادامه ج
 کدگذاری باز

 مصادیق ها مؤلفه ابعاد ردیف

 سیاسی 6

های سیاسی و ملی،  ایدئولوژی
 گرایی گرایی افراطی، قبیله سنت

های سیاسی با خشونت،  حذف گروه
 حذف با رفتارهای غیرگفتمانی

 نازیسم، فاشیسم، سوسیالیسم، کاپیتالیسم
نی اول و دوم، جنگ امریکا و جنگ جها

ویتنام، جنگ بوسنی و صربستان، جنبش 
 اخوان المسلمین

7 
-پیامدی
 رفتاری

نکردن خود در  ناسزاگویی و کنترل
 مواجهه با دیگران

 خشونت در ترافیک

 ها نکردن نوبت در صف رعایت عجوالنه رفتارکردن

  شدن از کار مدنظر منصرف

  دادن العمل نشان عکس

9 
-مدنی

 حقوقی

 نابردباری در خصوص حقوق شهروندی

 اجازة گردهمایی

نکردن حق استفاده از فضاهای سبز  رعایت
 شهری

 ونقل عمومی نکردن حقوق حمل رعایت

 رعایت نکردن نظافت شخصی

تصویب قوانینی که خشونت را مجاز 
 دانند می

فروش  خشونت مأمور شهرداری علیه دست
 خیابانی

 نابردباری در شرایط افول اقتصادی اقتصادی 8
احتکار توسط فروشندگان، خرید بیش از نیاز 

 توسط مردم

 آموزشی 15
استاد، نابردباری -نابردباری دانشجو
 مدیر-مدرس

نکردن در بررسی پروپوزال دانشجویی  تحمل
 یا موضوعات تحقیق دانشجویی

 خانواده 11
-نابردباری زناشویی، نابردباری والدین

 فرزندان

خشونت والدین علیه کودکان )خشونت 
 خانوادگی(، طالق

 برخورد نادرست با دیگران در محل کار سازمانی 14
رجوع  خشونت کارمند نسبت به ارباب

 )دیوانساالرانه(، خشونت پزشک نسبت به بیمار

 رویکرد دوگانه عوامل و بسترهای راهبرد نابردباری اجتماعی
ها، تعیین  جتماعی، پس از تعریف و شناسایی ابعاد آن از دیدگاه سوژهبرای بررسی نابردباری ا

دهد  ها نشان می عوامل و بسترهای آن ضروری است. مجموع نتایج تجزیه و تحلیل متن مصاحبه

ساختاری بررسی کرد. ضمن -توان عوامل نابردباری اجتماعی را در رویکرد کنشی طورکلی می به

 دهندة یکدیگرند. طورکلی از یکدیگر مجزا نیستند و پوشش ار بهساخت-آنکه رویکرد دوگانة کنش

 الف( رویکرد کنشی

بندی  عوامل کنشی یا عاملیتی نابردباری اجتماعی عواملی در سطح خرد هستند که در یک تیپ

اند. یک  تقسیم  شناختی قابل ای و جامعه شناختی یا زمینه کلی به دو قسمت متغیرهای جمعیت

 ای معتقد است: متغیرهای زمینه کارشناس در خصوص
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یابی اجتماعی کنید باید بر متغیرهای  شناختی، اگر بخواهید نابردباری را ریشه لحاظ جامعه به»
ای را در مطالعه  اصطالح زمینه شناختی متمرکز شوید؛ یعنی یک سری متغیرهای به جمعیت

ای مثل سن،  ای زمینهدرنظر بگیرید. همچنین شناسایی بستر اجتماعی ضروری است. متغیره
توانند بر بردباری اجتماعی آنان تأثیر داشته  شغل، تحصیالت، طبقه و... افراد هستند که می

باشند؛ برای مثال، تحصیالت باالتر مدارای اجتماعی و بردباری اجتماعی بیشتری را به ما 

های  نگاهتر  کرده دهد؛ چون به بحث فرهنگ مربوط است. بدین معنی که افراد تحصیل می
که مسیر صحیح و نه معیوب را برای تحصیالت  تری دارند. البته درصورتی فرهنگی سالم

 «انتخاب کرده باشند.

 . عوامل کنشی )سطح خرد( نابردباری اجتماعی5جدول 
 کدگذاری باز ردیف

1 

متغیرهای 
 شناختی جمعیت

 ای( )زمینه

 سن

 شغل 4

 طبقه اجتماعی 1

 وضعیت تأهل 2

 ان تحصیالتمیز 0

 قومیت 6

 اعتقادات دینی 7

 محل سکونت 9

8 
 

 اقتصادی-پایگاه اجتماعی

15 

متغیرهای 
 شناختی جامعه

 انتظارات منفی در حافظة تاریخی مردم

 میزان برخورداری 11

 شدن تمایل برای دیده 14

 خودمداری 11

 بینی جهان 12

 های نامناسب قبلی تجربه 10

 دینداری 16

 گذاشتن افکار نومیدانه اشتراک ارتباطات شفاهی در به 17

 گرایی کمال 19

 هویتی و سردرگمی بی 18

 بینش ما به دیگری 45

41 
منابع چهارگانة تضاد )امیال، منافع، مواضع اتخاذشده و 

 ها( ایدئولوژی

 اختالل در ایفای نقش 44
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 ب( رویکرد ساختاری

های کیفی به دو  بندی کلی براساس یافته اجتماعی در یک تیپ عوامل ساختاری نابردباری

ها حاکی از اهمیت بیشتر  تقسیم هستند. نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه قسمت میانی و کالن قابل

عوامل سطح کالن در مقایسه با سطح میانی است. در سطح میانی، نحوة تربیت افراد در خانواده 

خصیت صبور و سازگار و شخصیت عجول و ناسازگار، بسیار حائز اهمیت است. پرورش ش

ها حاکی  دهد. همچنین مصاحبه ها و بسترهای نابردباری را در سطح اجتماعی به دست می زمینه

از آن است که در بررسی نابردباری در سطح کالن، عامل فرهنگ بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا 

 ار برخی دیگر مولد بردباری اجتماعی است.ها مولد نابردباری و ساخت ساختار برخی از فرهنگ

 . عوامل ساختاری )سطوح میانی و کالن( نابردباری اجتماعی6جدول 
 کدگذاری باز )سطح میانی( ردیف

 شبکة روابط اجتماعی )خانواده، دوستان و همساالن و...( 1

 پذیری و آموزش ناکافی در مدارس جامعه 4

 میزان مشارکت اجتماعی 1

 ی اجتماعینارضایت 2

 ای نامناسب از دیگران متفاوت با ما تصویرسازی رسانه 0

 الگوهای نامناسب 6

 ضعف و اختالل در کارکرد و تعادل نهادی 7

 کدگذاری باز )سطح کالن(

 سرمایة اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 1

 میزان برخورداری 4

 تبعیض 1

 های فرهنگی نامناسب و...( ها، برنامه کنندة تفاوت ی برجسته)ساختارهای ادبی و فرهنگ های برجسته  مرزبندی 2

 بستر اجتماعی و تاریخی 0

 گر، آزادی، عدالت و...( عوامل معرفتی )سیطرة عقالنیت محاسبه 6

7 
اعتنایی، گفتمان تحقیر،  ها و اهداف اجتماعی، گسترش روحیة بی عوامل فرهنگی )کاهش وفاداری به آرمان
 اسالمی و...(-ندگی، دوری از فرهنگ ایرانیتغییرات در سبک ز

9 
بستگی، انسجام و اعتماد اجتماعی،  عوامل اجتماعی )تغییر از جامعة سنتی به مدرن، نداشتن تعامل، کاهش هم

 نظمی( نشینی، بی های مرجع و سرایت آن به افراد، حاشیه بودن جامعة مدنی، نابردباری گروه کمرنگ

 بشر، حقوق زن، ضعف و ناهماهنگی قوانین( حقوقی )حقوق-عوامل فقهی 8

 وهوای نامطلوب( اقلیمی )آب –عوامل محیطی  15

 ثباتی( های دشمنان، بی عوامل سیاسی )نظام سیاسی ایدئولوژیک، کاهش بردباری حاکمیت، توطئه 11

 المللی )تفکرات جهانی( عوامل بین 14
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ارائه است.  ر یک راهبرد مرکزی قابلها د راهکار کاهش نابردباری اجتماعی از منظر سوژه

شوند. هستة مرکزی، راهبرد آموزش عمومی از طریق  دیگر راهبردها حول این محور ترسیم می

تواند در قالب بیلبوردهای سطح شهر توسط شهرداری و  تبلیغات همگانی است. این تبلیغات می

شدن بردباری  درنتیجه فرهنگ های بردباری و شدن آموزه نیز سرای محله انجام شود که به ملکه

اند از: تلقی بحران در قالب چالش و  در سطح جامعه منجر خواهد شد. راهبردهای دیگر عبارت

نه مشکلی الینحل، تمرکز بر جامعة مدنی از طریق افزایش سرمایة اجتماعی و افرایش بردباری 

ای ادبی( و نیز در سطح ه ها و حلقه اجتماعی در سطح خرد )خانواده( و در سطح میانی )انجمن

معنی که نابردباری نشانة درد  صدایی(، دوری از نگاه صرفاً منفی به نابردباری بدین کالن )هم

گیرد. پرهیز از کنترل  اجتماعی است و تا درد احساس نشود، اقدامی برای درمان صورت نمی

اماندهی فرهنگ از وگوی دوطرفه، س کردن فضا برای گفت فراهم پذیری، جای جامعه اجتماعی به

های مرجع،  شدن، احیای گروه پذیری و اجتماعی های فراگردهای جامعه تأکید بر آموزه طریق

شود و  همساالن، خانواده و نهادها و ساختارهای اجتماعی که به پذیرش دیگری منجر می

 انجامد. درنهایت به دموکراسی می

 ماعیعینی در بررسی پیامدهای نابردباری اجت-رویکرد ذهنی
توان پیامدهای  طورکلی می دهد به ها نشان می مجموع نتایج تجزیه و تحلیل متن مصاحبه

عینی بررسی کرد. ضمن آنکه رویکرد دوگانه -نابردباری اجتماعی را در قالب رویکرد ذهنی

 دهندة یکدیگرند. طورکلی از یکدیگر مجزا نیستند و پوشش به

 الف( رویکرد ذهنی

ی از اهمیت نحوة تفکر جامعه و به عبارت دیگر نظام اندیشگی جامعه ها حاک تجزیه و تحلیل

وگو و درنتیجه ظهور  رفتن امکان گفت است. سیطرة تفکر صفر و یکی، تنزل اخالق عمومی، ازبین

 فضای غیردموکراتیک در جامعه از پیامدهای نابردباری اجتماعی در فضای عمومی شهری است.
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 نابردباری اجتماعی . عوامل ذهنی پیامدهای7جدول 

 کدگذاری باز ردیف

 بودن و...( روی، عجول پرورش روحیة منفی در افراد )ناامیدی، تک 1

 ای تکه های چهل بروز شخصیت 4

 کاهش سرمایة اجتماعی 1

 اعتمادی اجتماعی بی 2

 شدن پیوندها و کاهش مشارکت اجتماعی سست 0

 فاصله و طرد اجتماعی 6

 اریشدن نابردب فضیلت 7

 های ذهنی افراد هرزرفتن توانمندی 9

 سیطرة تفکر صفر و یکی 8

 وگو رفتن امکان گفت ازبین 15

 ظهور فضای غیردموکراتیک در جامعه 11

 ب( رویکرد عینی

رویکرد عینی به نابردباری اجتماعی مبتنی بر مصادیق عینی نابردباری در فضای عمومی شهر 

کند.  شهر غالباً به شکل انواع خشونت بروز می کالن است. نابردباری اجتماعی در فضای

یابد. تمسخر افراد شکل غالب خشونت کالمی و خشونت در شکل کالمی و فیزیکی بروز می

شهر است. همچنین قتل و انقالب  های خیابانی شکل غالب خشونت فیزیکی در کالن نزاع

که نابردباری و  رصورتیشدیدترین مصداق بارز نابردباری اجتماعی معرفی شده است. د

 تصور است: پیامدهایش را در یک طیف به تصویر بکشیم، مصادیق آن بدین شکل قابل
شود و به سطح  زدن رانندة تاکسی برای رانندة دیگر شروع می نابردباری از یک بوق»

شود؛ یا مثال آن رانندة  زدوخورد فیزیکی و حتی برخوردهای قومی و مذهبی کشیده می
گوید یا  زند ناسزا می ای است که در برابر خالف رانندة دیگر که بوق ممتد می حوصله بی

ای  کند. همچنین شخصی که در معامله حتی با درآوردن قفل فرمان، برخورد فیزیکی می
ها مصادیقی از نابردباری است که از  شود. این شود، با طرف مقابل گالویز می متضرر می

 «شود. کوچک تا بزرگ را شامل می
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 . عوامل عینی پیامدهای نابردباری اجتماعی8جدول 
 کدگذاری باز ردیف

 های خیابانی، ناموسی، قومی و مذهبی، قتل و...( خشونت اجتماعی )تمسخر افراد، نزاع 1

4 
شدن  کاندیدای برنده در انتخابات، واکنش در برابر برندههای عمومی منفی )وندالیسم، واکنش علیه  واکنش

 ر مسابقات ورزشی و...(تیم حریف د

1 
رجوع،  های سازمانی )کاهش انگیزة شاغالن در محیط کار، برخورد نامناسب کارمند با ارباب آسیب

 زدوبندهای جنسی و...(

 نکرن حضور اجتماعی زنان در جامعه تحمل 2

 ها های سیاسی و انقالب اعتراض 0

 سیستم سیاسی جامعه(دیدن ساختار سیاسی یا اصالح  تغییرات بنیادی )آسیب 6

 اخالقی اجتماعی )دروغگویی، شایعات و...( شیوع بی 7

 ندادن و...( دورزدن قوانین )اختالس، رشوه، مالیات 9

 (نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی رعایتندادن،  ندادن تکالیف شهروندی )مالیات انجام 8

 بحث و استنباط نظری

کیفی و به روش مبنایی، مدل پارادایمی از مفهوم نابردباری در پژوهش حاضر، با اتخاذ رویکردی 

 شوندگان از این مفهوم ارائه کردیم. های ذهنی و تفاسیر مصاحبه اجتماعی را براساس برداشت

های تحت مطالعه معتقدند مفهوم نابردباری اجتماعی  در باب مفهوم نابردباری اجتماعی، سوژه

بینی، ضرورت  د دارد. نخست عوامل کنشی از قبیل نوع جهاندلیل دو دسته عامل در جامعه وجو به

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  شدن افراد در جامعه و... ؛ دوم عوامل ساختاری که بر سرمایه دیده

تر  ها که ناظر بر شرایط علی نابردباری اجتماعی است، این عوامل وسیع تکیه دارد، ولی از منظر سوژه

شوندگان میزان برخورداری افراد جامعه را هم  شناختی. همچنین مصاحبه جمعیت هستند، مانند عوامل

 لحاظ کردند.

مبنایی از منظر کنشگران  ای براساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین در نظریه شرایط زمینه

آورد. این روند  وجود می ناظر بر شرایط خاصی است که نابردباری اجتماعی را در بستر جامعه به

 شود. صورت مستمر بازتولید می یشه در ساختارهای اجتماعی دارد و بهر

عدالتی در جامعه است. براساس مدل  ها تبعیض و بی گر از منظر سوژه شرایط میانجی و مداخله

ها به راهبردهایی در برخورد با پدیدة نابردباری در جامعه  پارادایمی نظریة استراوس و کوربین، سوژه

تواند موجب کاهش نابردباری در جامعه شود. این  ز جمله اینکه آموزش عمومی میاشاره داشتند؛ ا
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ها و در سطح  صورت آموزش همگانی، در سطح میانه در فرهنگ سازمان آموزش در سطح کالن به

 خرد در نهاد خانواده مطرح است.

خشونت در جامعه، اند از: افزایش  ها عبارت پیامدهای نابردباری اجتماعی در جامعه از منظر سوژه

صورت عینی در جامعه  اخالقی در جامعه و... . این پیامدها به اعتنایی افراد به همنوعان، شیوع بی بی

ترین آن  شود و مهم تر از آن بخش پنهان آن است که در ذهن افراد نهادینه می گر است، ولی مهم جلوه

 ماعی است.شدن پیوندهای اجتماعی و طرد اجت اعتمادی اجتماعی، سست بی

در همین راستا، تمامی ابعاد مختلف پدیدة نابردباری اجتماعی از نظرگاه نخبگان دانشگاهی در 

شود. این مدل براساس مدل پارادایمی استراوس و  قالب یک مدل پارادایمی به تصویر کشیده می

خش قبلی، به آمده در ب دست های به کوربین تدوین شده است. از این طریق و با استفاده از مقوله

پردازیم. در این مدل، چگونگی و چرایی اتخاذ  می 8تدوین نهایی کدگذاری محوری در قالب جدول 

 چنین راهبردهایی تشریح شده است.

 . چگونگی و چرایی اتخاذ راهبردها3جدول 
 توضیح مؤلفه

 شرایط علی

شناختی  وامل جامعهای )سن، تحصیالت و...(، ع شناختی و زمینه . عوامل کنشی: عوامل جمعیت1
بینی،  شدن، خودمداری، جهان )انتظارات منفی در حافظة تاریخی مردم، میزان برخورداری، تمایل برای دیده

 منابع تضاد، اختالل در ایفای نقش و...(
پذیری و آموزش ناکافی، مشارکت  . عوامل ساختاری: سطح میانی )شبکة روابط اجتماعی، جامعه4

تماعی، تصویرسازی نامناسب از دیگران متفاوت با ما، الگوهای مرجع نامناسب و اجتماعی، نارضایتی اج
ضعف و اختالل در کارکرد و تعادل نهادی(، سطح کالن )سرمایة اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، میزان 

حقوقی، -برخورداری، تبعیض، بستر اجتماعی و تاریخی، عوامل معرفتی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی
 المللی( ی، سیاسی و بیناقلیم-محیطی

شرایط 
 گر مداخله

 عدالتی در جامعه و شیوع گفتمان تحقیر تبعیض و بی

 نابردباری اجتماعی شهروندان تهرانی پدیده

 کنش و ساختار اجتماعی تولیدکنندة نابردباری زمینه

راهبردهای 
 کنش

 . آموزش عمومی1
 هور جامعة دموکراتیکتمرکز بر جامعة مدنی و ایجاد شرایط مناسب برای ظ. 4

 پیامدها

اعتمادی  ای، کاهش سرمایة اجتماعی، بی تکه های چهل . پیامدهای ذهنی: روحیة منفی، شخصیت1
های ذهنی افراد،  شدن نابردباری، هرزرفتن توانمندی شدن پیوندها، طرد اجتماعی، فضیلت اجتماعی، سست

 هور فضای غیردموکراتیک در جامعهوگو و ظ رفتن امکان گفت سیطرة تفکر صفر و یکی، ازبین
نکردن حضور  های سازمانی، تحمل های عمومی منفی، آسیب . پیامدهای عینی: خشونت اجتماعی، واکنش4

اخالقی اجتماعی،  ها، تغییرات بنیادی، شیوع بی های سیاسی و انقالب اجتماعی زنان در جامعه، اعتراض
 ندادن تکالیف شهروندی دورزدن قوانین، انجام
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 . مدل پارادایمی پدیدة نابردباری اجتماعی1شکل 

 ایط علی:شر

 شناختی( شناختی و جامعه عوامل کنشی )متغیرهای جمعیت
 عوامل ساختاری )سطوح میانی و کالن(

 پدیده:

 نابردباری اجتماعی

 
 

 
 
 
 
 

 پیامدها

پیامدهای ذهنی رویکرد 
 ساختاری-کنشی

ای، کاهش سرمایة  تکه های چهل روحیة منفی، شخصیت
دها، طرد شدن پیون اعتمادی اجتماعی، سست اجتماعی، بی

های  شدن نابردباری، هرزرفتن توانمندی اجتماعی، فضیلت
رفتن امکان  ذهنی افراد، سیطرة تفکر صفر و یکی، ازبین

 وگو و ظهور فضای غیردموکراتیک در جامعه گفت

پیامدهای عینی رویکرد 
 ساختاری-کنشی

های  های عمومی منفی، آسیب خشونت اجتماعی، واکنش
ور اجتماعی زنان در جامعه، نکردن حض سازمانی، تحمل

ها، تغییرات بنیادی، شیوع  های سیاسی و انقالب اعتراض
ندادن تکالیف  اخالقی اجتماعی، دورزدن قوانین، انجام بی

 شهروندی

 
 
 
 
 

 راهبردهای کنش:

 . آموزش عمومی1
 . تمرکز بر جامعة مدنی و ایجاد شرایط مناسب برای ظهور جامعة دموکراتیک4

 ای: شرایط زمینه

کنش و ساختار اجتماعی 
 تولیدکنندة نابردباری

 گر: شرایط مداخله

عدالتی در  تبعیض و بی
 جامعه

 شیوع گفتمان تحقیر
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