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چکیده:
گیري عاطفی شناسی عواطف، جهتاین پژوهش از منظر جامعه

ایرانیان نسبت به مهاجرین افغانستانی را به صورت علمی سنجیده است. بر 
این اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی عواطف اجتماعی منفی ایرانیان 

شهر شیراز بوده است. در این مسیر بر اساس هاي مقیمنسبت به افغانستانی
نفر از 390هاي تحقیق شکل گرفت و چارچوب نظري، قضایا و فرضیه

گیري ي نمونهشهروندان شهر شیراز با استفاده از روش پیمایش، به شیوه
اي مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحقیق اي چند مرحلهتصادفی خوشه

هاي جهانی، ن، سطح تحصیالت، هویت / ارزشنشان دادند که با افزایش س
ها از هاي ایرانی ـ اسالمی، آگاهی و مراوده با افغانستانیهویت / ارزش

شود. از سوي دیگر با افزایش ي اجتماعی منفی شهروندان کاسته میعاطفه
ي اجتماعی منفی شهروندان افزایش هاي محلی، عاطفههویت / ارزش

دهد که ي گام به گام نیز نشان میگانه به شیوهندیابد. نتایج رگرسیون چمی
هاي ها، تحصیالت، هویت / ارزشدر مجموع پنج متغیر مراوده با افغانستانی

9/31هاي جهانی هاي محلی و هویت / ارزشایرانی ـ اسالمی، هویت / ارزش
رات متغیر وابسته را تبیین کردند.درصد از تغیی

عواطف، عواطف اجتماعی منفی، مهاجرین افغانستانی، مراوده با شناسی جامعهمفاهیم کلیدي:
هامهاجرین افغانستانی
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مسألهیانبمقدمه و 
دنیاي يناشناختهومرموزهاياز جنبههموارهدیربازازو احساسات1عواطف

اي که دنیاي اجتماعی).36: 1388پور، خوراسگانی و کیاناست (ربانیبودهاجتماعی انسان
ه از عواطف متعدد، مکمل، متناقض و متضاد با یکدیگر است. عواطفی مانند غم، آکند

ها وجود دارد.و ... در تمام جوانب زندگی انسان2شادي، ترس، اشتیاق، کینه، عشق، تنفر
کنند، ترسی که از احتمال شان تجربه میاندوهی که یک ملت از باخت تیم ملی ورزشی

شان گیرند، عشقی که به معشوقاي که از متجاوز به دل میشود، کینهوقوع جنگ شایع می
يهمهشود؛ نفرتی که باعث اسیدپاشی میدارند، اشتیاقی که براي ازدواج دارند، روا می

دهد. تا هاي فراوانی هستند که اهمیت عاطفه را در دنیاي اجتماعی نشان میها از نمونهاین
هاي ترین حوزهزي ردپاي عواطف را در عقالنیامرو3شناسی بازاندیشانهجائی که جامعه

کند (ماثنر و زندگی بشري، یعنی دنیاي علم و تولید محصوالت علمی نیز پیگیري می
). 418-419: 2003، 4دوثت

تر است. به طوري که کنندهتر و تعیینایران پررنگيدر این میان عواطف در جامعه
مذهبپرتکلّف، دارايعاطفی،اي جامعهایران راياغلب متفکرین اجتماعی، جامعه

گرفته قرارهاپدیدهاینالشعاعتحتعقالنیکه امورانددانستهعرفانیوادبیگرا،باطنی
اي که سطوح کالن جامعه).144: 1390در مقدس و قدرتی، 1384(طباطبائی، است

ثیر تاریخ تحت تأاطف افراد را در طولنهادي آن، عوـ ساختاري و سطوح میانی سازمانی
قرار داده است. به بیان دیگر شخصیت و عواطف انسان ایرانی محصولی از ساختارهاي کالن 

خاصی شکل یافته است (پیران، 5تاریخیـ تاریخی است که در بستر جغرافیاي سیاسی
1385 :21 .(

6ایران عواطف به طور کلی و تنظیم عواطفيطور که ذکر شد در بستر جامعههمان

يپذیرند و این امر سابقهثیر میأها و ساختارهاي اجتماعی تبه طور ویژه از موقعیت
تري نیز دارد. یکی از این موارد تنفر ایرانیان از مهاجمینی بوده است که در تاریخی گسترده

هاي اند. این احساس تنفر در قالبسرتاسر تاریخ ایران به حمله، تخریب و غارت آن پرداخته

1 emotions
2 hatred
3 reflexive sociology
4 Mauthner & Doucet
5 politico-historical geography
6 emotion regulation
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هاي داده است. از مقاومتکرده است و خود را نشان میبروز و ظهور پیدا میمتفاوتی
ي عمق دهندهاي نشانسخت بابک خرمدین تا ادبیات پر رمزو راز و کنایی، هر یک به شیوه

). 28-41: هماناند (تنفر ایرانیان از این مهاجمین بوده
اي به خود ژه شکل پیچیدهاما امروزه عواطف به طور کلی و عواطف منفی به طور وی

توان به تنفر از خود و تنفر از دیگري اشاره کرد و در سطح گرفته است. در سطح خرد می
هاي هاي مختلف، گروهتوان عواطف منفی موجود بین شهرهاي مختلف، استانمیانی می

توان بهمذهبی، سیاسی، علمی، قومی و نژادي متفاوت اشاره کرد. در سطح کالن نیز می
گسترش تنفر در سطح ملی نسبت به یک کشور، دین، نژاد و ... دیگر نام برد. در این مورد 

ها از یهودیان اشاره کرد که معضلی جهانی را ایجاد نمود. توان به تنفر نازيبراي مثال می
ترین ابزارهاي ها از پیشرفتهدر واقع در این زمینه قدرت این عاطفه منفی موجب شد نازي

: 1382و تکنولوژیک براي کشتار سیستماتیک یهودیان استفاده کنند (ریتزر، عقالنی 
793-787  .(

اما ؛کندکه بیان شد عواطف، تصویري پر رنگ در کشور ایران از خود ارائه میهمچنان
اشکال بروز عاطفه در ایران اغلب به صورت منفی است و عواطف مثبت و شادي، نمود 

). در واقع بر اساس 1390؛ قرائی، 81: 1385بخشی، ش و علیکمی در کشور دارند (نوابخ
هاي مختلفی که در سطح جهان صورت پذیرفته است، عواطف مثبت همانند نظرسنجی

شادي در ایران در سطح بسیار پایینی قرار دارد. براي مثال در تحقیقی که در دانشگاه 
را دارا بوده است 202ن رتبه کشور جهان ایرا220انگلستان انجام شد در میان 1سسترلی

تعیین کرده 81کشور 155رتبه شادي در ایران را از میان 2و نظرسنجی موسسه گالوپ
هاي صورت هاي کارشناسان و پژوهشتوان بر اساس نظریه). می1390است (رستمی، 

گرفته نتیجه گرفت که اشکال عاطفی منفی در ایران رواج بیشتري دارند. خشم، 
عصبانیت، افسردگی و ... در زندگی روزمره ایرانیان نمود بیشتري دارد. این پرخاشگري، 

ترین شکل ممکن یعنی تنفر از خود و دیگري تا تنفر و ترین و خردعواطف منفی از فردي
توان به یابد. در این زمینه میعواطف منفی از سایر ملل در سطحی کالن امتداد می

در مراکز شود، اشاره کرد. چنین عواطف منفیر کشور میرفتارهایی که با مهاجرین افغان د
هاي تفریحی و شهري، مکانهاي مسافربري درون و برونخرید عمومی، در پایانه

1 University of Leicester
2 Gallup
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مشهود است. البته شایان ذکر است که این امر هاي مجازي و ... کامالًها، وبسایتگاهتفرج
ز بیشتري یافته است. اخیر نمود و برويهاي اخیر به ویژه در دههدر سال

زیرا تبیین نظري ؛در این میان پژوهش حاضر در پی بررسی علمی این امر است
هاي دورتر دهد که این امر مربوط به گذشتهاي نشان میگیري چنین عواطف منفیشکل
شده است، زیرا چنین عواطفی در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله وجود نداشته است نمی

طور جنگیدند. همانهاي جنگ با کشور عراق میرین افغانستانی در جبههو بسیاري از مهاج
تر ذکر شد این عواطف منفی موجود محصولی از فرایندهاي اجتماعی بوده است که پیش

اند. فرایندهایی که مهاجرین افغانستانی را به جرم و هاي اخیر برساخت شدهکه در سال
داد. هاي طنز و ... ربط میپایین، خوراك رسانهجنایت، تحصیالت پایین، طبقات اجتماعی 

توان گفت که برساخت اجتماعی عواطف منفی در محیطی شکل در چنین فضایی می
اي تدریجی و نه دفعی گرفته است که محصول کنش و واکنش طرفین بوده است و پدیده

عواطف اجتماعی منفی ياست. به همین دلیل هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه
وندان شهر شیراز در مواجهه با مهاجرین افغانستانی مقیم شهر شیراز است. در این شهر

ها، میزان مسیر اهداف خرد دیگري مانند بررسی میزان آگاهی از فرهنگ افغانستانی
گیرد. بررسی این اهداف ها و ... نیز مورد بررسی قرار میتعامالت و مراودات با افغانستانی

کند و همچنین کیفیت عواطف ایرانیان موضوع تحقیق ارائه میروشن ازنمایی نسبتاً
دهد. زیرا مطالعات ناچیزي در ها را به طور علمی مورد بررسی قرار مینسبت به افغانستانی

شناسی عواطف منفی ایرانیان نسبت به شناسی عواطف به طور کلی و جامعهجامعهيعرصه
هاي اندکی براي است. به همین دلیل پژوهشها به طور جزیی صورت پذیرفتهافغانستانی

راهنمایی تحقیق حاضر صورت پذیرفته است. 

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی
) 1386توان به پژوهش صادقی (هاي صورت گرفته در این حوزه میاز معدود پژوهش

د. اشاره کر»هویتتحولوسیاستتغییر: افغانمهاجرینوایراندولت«تحت عنوان 
هاي مقیم گیرد که برخورد مردم ایران با افغانستانیصادقی در پژوهش خود نتیجه می

درآنانمقصر دانستنوپناهندهيجامعهازنفرتایران سه ویژگی عمده دارد. نخست،
بهنسبتجهلدوم،؛سیاسیحتیوفرهنگیواقتصادي،اجتماعی،هاينابسامانیتمامی
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سویکازیعنیپناهندگان،بابرخورددرتناقضسوم،وآن؛فرهنگومهاجريجامعه
.میزبانيجامعهدرآنهاوجودازنارضایتیابرازدیگرسويازوآنهاازاقتصاديکشیبهره

برثرؤمعواملبررسی«در تحقیقی تحت عنوان ،)1381(باباییها و علیجمشیدي
به این نتیجه رسیدند که » مشهدگلشهرههرشساکنینبرتکیهباافغانیمهاجرینبازگشت

هاي مورد مطالعه قرار گرفته در تحقیق آنها درصد افغانستانی50چند بیشتر از هر
درصد آنها 50معتقدند رفتار مسئولین با آنها عادالنه نبوده است، اما همچنین بیشتر از 

).7-9: 1381ها، (جمشیديدانندعامل بازگشت خود را تعلق اجتماعی به وطن خود می
چند به طور مستقیم اند که هرهاي دیگري عواطف اجتماعی را بررسی کردهپژوهش

ها نبوده است، اما عواطف در راستاي سنجش عواطف اجتماعی ایرانیان نسبت به افغانستانی
اند. اند که در طراحی طرح تحقیق حاضر راهگشا بودهاجتماعی را به طور کلی بررسی کرده

ثیر أبررسی ت«با عنوان ،)1390توان به پژوهش شیردل (ها میمله این پژوهشاز ج
وي با استفاده از . اشاره کرد» اجتماعی بر عاطفه اجتماعی جوانان شهر کرمانيشبکه

هاي کنندهآوري نموده است و تعیینپیمایش و ابزار پرسشنامه اطالعات الزم را جمع
نفر از شهروندان مورد بررسی 400کرمان را در میان اجتماعی در جوانان شهر يعاطفه

تري اجتماعی مثبتيدهد که بطور کلی زنان عاطفهقرار داده است. نتایج وي نشان می
حسب اجتماعی در میان پاسخگویان بريمیانگین عاطفهينسبت به مردان دارند. مقایسه

دهد. معنی داري نشان میاجتماعی تفاوت يمیزان تحصیالت، وضعیت اشتغال و طبقه
)، R=64/0همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه بین اعتماد اجتماعی (

) و اعتماد به نفس R=59/0)، احساس عدالت اجتماعی(R=60/0انتظارات اجتماعی (
)58/0=R34/0بین سن (ياجتماعی مثبت و متوسط است. رابطهي) با عاطفه-=R با (

اجتماعی ي) با عاطفهR=12/0بین دینداري (ياجتماعی کم و منفی و رابطهيعاطفه
بررسی«اي با عنوان در مطالعه،)1390مقدس و قدرتی (خیلی کم و مثبت بوده است. 

هعاطف» الولرادوارد وتئودور کمپرترنر،جاناتانعواطفشناسیجامعههاينظریهيهنقّادان
ارزیابی رااجتماعیتخیلییاواقعیهايموقعیتکنشگران،آندرکهدانندمیرا فرایندي

دانند که جریان تعامل و کنش و آن را نیرویی میدهندمیواکنش نشانآنهابهونموده
برد.متقابل اجتماعی را به پیش می
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ب) تحقیقات خارجی
اسی شنجامعهياي در عرصههاي گستردهدر مطالعات خارجی صورت گرفته پژوهش

عواطف، کار عاطفی، اجتماعیتوان به برساخت صورت پذیرفته است. در این زمینه می
شناختی و به ویژه مطالعات تنظیم عواطف و ... اشاره کرد. حتی مطالعات روان

فراوانی اجتماعیشناختی فراوانی در این حوزه انجام شده است. در این بین عواطف عصب
اند اما این مطالعات با توجه به موضوع رد بررسی قرار گرفته. مو.نظیر ترس، خشم، عشق و .

د راهنمایی براي این تواننخاص تحقیق حاضر که منحصر به ایران است به طور دقیق نمی
اما در این بین مطالعاتی که شباهت نظري و تجربی با پژوهش حاضر تحقیق باشند؛

شود.طالعاتی در این زمینه اشاره میشود. در ادامه به ماند براي گزارش ارائه میداشته
چرا آنها از ما متنفر نیستند: عاطفه، عاملیت و «در پژوهشی با عنوان ،)2010(1راس

به بررسی اعتراضات ضدآمریکایی در خاورمیانه و آسیاي » هاي ضد آمریکاییسیاست
تنفر «نه دهد که چگونشان می2نگاريجنوبی پرداخته است. وي با استفاده از روش مردم

شکل گرفته است. به نظر وي این تنفر در بستري تاریخی، هنجاري و » 3ضد آمریکایی
تعاملی شکل گرفته است. 

پوشش خبري مرگ در «اي با عنوان در مطالعه،)2008(4فلد و همکارانولفس
در پی آن » هاها و فلسطینیدوم در تلویزیون اسرائیلیيها: پوشش انتفاضهدرگیري

هاي نگاران در پوششهاي اساسی روزنامهفرضثیر زندگی روزمره و پیشأاند که تبوده
مدارانه و تولید نفرت بررسی کنند. خبرهاي قوماجتماعیبار را در برساخت خبري خشونت

هاي اسرائیل و فلسطین انتخاب براي این کار آنها پوشش خبري دو واقعه را در تلویزیون
کانال خبري 6گري در نویسی و گزارشگزارشيق نحوهعمیيکردند و به مطالعه

گذاري انتحاري یک فلسطینی بود که منجر به کشته اول مربوط به بمبيپرداختند. واقعه
فلسطینی بوده 16دوم کشته شدن رهبر حماس همراه با ياسرائیلی شد و واقعه19شدن 

هاي ها و روزمرگیفرضشاست. نتایج آنها نشان داد که خبرنگاران دو مجموعه پی
هاي بنیادي و همیشگی آنان بود که جریان آمد و فرضاول پیشيخبرنگاري دارند. دسته

هاي منسجم و دوم برساخت روایتيکرد و دستهمدارانه را تقویت میرفت خبرهاي قوم
نویسی گزارشيدوم خود در دو شیوهيگونه حوادث خاص بود. دستهیکسان براي هر

1 Ross
2 Ethnography
3 Anti-American Hatred
4 Wolfsfeld et al.
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آمد ها وقتی به وجود میشد. سبک قربانیتقسیم می» سبک تدافعی«و » هاک قربانیسب«
داد، در حالی که سبک که فردي از فرهنگ و کشور خودي جان خود را از دست می

پیوست که فردي از کشور یا فرهنگ دیگر بوسیله فردي از تدافعی وقتی به وقوع می
رفت. نتایج کلی آنها نشان داد که چگونه این گفرهنگ خودي مورد حمله و آسیب قرار می

محور (فرهنگ خودي) را ایجاد و هاي خبري فرهنگها تولید داستانفرضدو گونه پیش
شود.  کند که در نهایت منجر به تقویت تنفر بین دو گروه میتقویت می

پذیر خیزش مقاومت«در پژوهشی تحت عنوان ،)2007(1پوینتینگ و میسون
، »2001سپتامبر 11پرستی علیه مسلمانان در بریتانیا و استرالیا قبل از : نژاد2اسیهراسالم

هراسی در استرالیا و بریتانیا را در اي اسنادي خیزش اسالماند در مطالعهسعی داشته
2001سپتامبر 11مورد بررسی قرار دهند و با بعد از حادثه 2001تا 1989هاي بین سال

-1ن، نژادپرستی ضد مسلمانان را در سه بعد نژادپرستی در سطح مقایسه کنند. محققا
پرستی ان داد که نژاداي بررسی کردند. نتایج آنها نشرسانه- 3نهادي و - 2زندگی روزمره، 

ضد مسلمانان بعد از انقالب اسالمی ایران، ماجراي سلمان رشدي و سپس بعد از جنگ 
ها اي که نژادپرستی ضد مسلمانان در رسانهرشد داشته است. به گونه1991خلیج در سال 

پسند گره خورده بود و همچنین در هاي سیاسی عامهبسیار فراگیر شده بود، با نظریه
هاي نهادي نیز به شدت در حال گسترش بود. در فضاهاي عمومی زندگی روزمره و محیط

شده بود. به واقع نژادپرستی ضد مسلمانان جایگزین نژادپرستی ضد آسیایی و ضد عرب 
صورت پذیرفته 5به دیگري مسلمان4یا دیگري عرب3عبارت دیگر تغییر از دیگري آسیایی

امري حتمی و انجام شده بود. 2001سپتامبر 10سازي از مسلمانان تا بود و فرایند دیگري
در » 6من به شما از قبل گفته بودم«سپتامبر عبارت 11يبه طوري که بعد از واقعه

شد. این امر بخشی به خود بسیار به کار برده میسازان براي مشروعیتیگريگفتمان د
سپتامبر بازنمایی از مسلمانان بعنوان افرادي وحشی و نامتمدن به 11منجر شد که بعد از 

اوج خود برسد. 

1 Poynting & Mason
2 islamophobia
3 asian other
4 arab other
5 muslim other
6 i told you so
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شود، پاسخ وقتی که تنفر وارد شهر می«اي با عنوان در مطالعه،)2007(1رابرنویچ
گیري تنفر از مهاجرین تازه وارد به بررسی روند شکل» ت علیه مهاجریناجتماع به خشون

موج بزرگی از 1990يبه شهرهاي آمریکا پرداخته است. وي معتقد است که در طول دهه
مهاجرین وارد کشور آمریکا شدند. این مهاجرین که اغلب از کشورهاي توسعه نیافته وارد 

گشتند تا بتوانند هم شغلی داشته ثابت و امن میآمریکا شده بودند و به دنبال مکانی 
تر آمریکا مهاجرت خود را حفظ کنند، اغلب به شهرهاي کوچکيباشند و هم خانواده

شهرهاي متجانس به لحاظ مذهبی و فرهنگی کردند. شهرهاي کوچک امریکا نیز اکثراًمی
در این شهرهاي کوچک آمد.اي جدید به حساب میبود و چنین مهاجرینی براي آنها پدیده

11يهاي قومی و نژادي آشنا نبودند و از جانب دیگر حادثهکه مردم با فرهنگ اقلیت
ثیر منفی زیادي در اجتماع آنان و تصور منفی از مسلمانان گذاشته بود، أسپتامبر ت

هاي نژادپرستانه گسترش یافت. این امر منجر شد که تنفر نژادي در این اجتماعات گرایش
شهرها رشد کند. نویسنده معتقد است که چنین شرایطی که منجر به تنفر نژادي گشته و 

توانست مدیریت شود و بهبود یابد و آن هم بدین شکل بود که بود تنها در یک زمینه می
هاي محلی بعنوان یک کل اجتماع یا شهر درگیر چنین تنفري نشوند. بدین نحو که رسانه

تنفرآمیز را حذف و بجاي آن اطالعات واقعی و منصفانه را بازنمایی هاي ابزار مهم باید پیام
کنند. رهبران شهر نیز نباید از این تضاد سود ببرند و گروه اقلیت نیز نباید بعنوان یک 

اجتماعیکه تنفر به شکل تهدید قلمداد شوند. در واقع بر اساس نظر نویسنده همچنان
هایی براي تضعیف آن ارائه کرد.  حلتوان راهنیز میاجتماعیشود به صورت ایجاد می

هاي بد: چگونه هالیوود فیلم عربيحلقه«اي با عنوان در مطالعه،)2003(2شاهین
حلقه فیلم هالیوود در طی یک قرن 900سعی داشته است » کندیک ملت را بدنام می

یج وي نشان داده است ها و مسلمانان بوده است را بررسی کند. نتاعربيگذشته که درباره
ها عربيها بدین گونه بوده است: همهها و مسلمانان در این فیلمکه بازنمایی عرب
قلب، نامتمدن، ها افرادي بدونها عرب. بازنمایی آنها از عربمسلمانيمسلمانند و همه

هاي بررسی وحشی، دشمن یهودیان و مسیحیان و عاشق قدرت و پول است. در تمام فیلم
کردند به عنوان افراد ها و مسلمانان را بازي میدرصد از کسانی که نقش عرب5ده تنها ش

کند که چنین روند گیري میعادي با شخصیت انسانی نشان داده شدند. مقاله نتیجه

1 Rabrenovic
2 Shaheen
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هاي علیه یهودیان، منجر به آفرینش تنفر از اعراب شده اي همانند پروپاگانداي نازيرسانه
است. 

هاي نژادي کالن کو شوخی و تنفر: جک«اي با عنوان مطالعه،)2001(1بیلیگ
بین شوخی و جک را با تنفر بررسی کند. وي در يسعی نموده است رابطه3»2کالکس
هاي کردند و به تولید جکسایتی که از کالن کو کالکس حمایت میخود سه وبيمطالعه

حاکم بر 4ن داده است که فراگفتمانپرداختند، بررسی کرده است. نتایج وي نشانژادي می
بخشد. این فراگفتمان این کار را با هایی را توجیه و مشروعیت میآنها تولید چنین جک
اما مشاهدات محقق ؛»5یک جک است«هاي آنها فقط کرد که جکاین منطق دنبال می

فت که توان گها نیز نمینشان داده است که حتی بر اساس فراگفتمان حاکم بر وبسایت
ساده است. بلکه در واقع زبان تنفر نژادي است که مسیري يهاي آنها تنها یک جادهجک

ها تصور خشونت نژادي آورد. از جانب دیگر این جکبراي کسب لذت در افراد به وجود می
گیرد که کشیدند. به طور کلی نویسنده نتیجه میرا بعنوان شوخی و جک به تصویر می

هاي خشن و تمسخرآمیز وجود دارد.مستحکمی بین تنفر و جکي روابط و رابطه

پژوهشچارچوب نظري 
میالدي در فرهنگ لغت آکسفورد وجود نداشته است. 1850تا سال 6مفهوم عاطفه

هاي ترس، خشم، عشق و ... وجود داشته است اما آنها در قالب چند قبل از آن واژههر
). توجه به عواطف، به 144: 1390قدس و قدرتی، گنجیدند (متر عاطفه نمیوسیعيمقوله

هاي داري و سبک زندگی بورژوازي رونق گرفت. خانوادهویژه عشق، بعد از رشد سرمایه
). عاطفه بعدها در 1389اي به عواطف از خود نشان دادند (اعزازي، ویژهيبورژوا توجه

کاوي شناختی و روانرواناواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به بستري براي مطالعات
شناختی مطالعات جامعهيتبدیل گشت. در ربع قرن آخر قرن بیستم عاطفه وارد حوزه

هاي ). امروزه عاطفه در حوزه35: 1388؛ کیانپور، 145: 1390گشت (مقدس و قدرتی، 

1 Billig
2 Ku Klux Klan

گرایی آمریکاست که سه هدف برتري سفیدپوستان، ملیير رسمی در ایاالت متحدهسازمانی غی3
سفیدپوستان و ضد مهاجرین (به ویژه سیاهپوستان) دارد. 

4 metadiscourse
5 just a joke
6 emotion
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هاي گیرد و زمینهگوناگون علوم انسانی و علوم عصبی و شناختی مورد مطالعه قرار می
هاي متفاوتی نیز ارائه شده است که در کاود. در این مسیر نظریهیقاتی جدیدي را میتحق

شود. سه سطح خرد، متوسط و کالن مطرح می

عواطف در سطح خرد
در اوایل قرن بیستم توسط رفتار » 1انسان منطقی«ها براي ساخت بیشترین تالش

رهه از تاریخ عواطف را بسیار گرفت. این گروه از دانشمندان در آن بپژوهان صورت می
تر کنند. تنظیم و حذف عواطف منفی انسان را منطقیيگرفتند تا با به وسیلهجدي می

شناسی صورت شناختی و عصبتوسط متخصصین علوم21ها در قرن همین تالش
ها و ابراز عواطف در انسان«2ها البته به کار چارلز دارویناین تالشيگیرد. سابقهمی
را 4هایی دانشمندانی مانند پل اکمانگردد. چنین علوم و نظریهنیز باز می» 3واناتحی

شمول افراد هاي عاطفی جهانها، به دنبال ویژگیترغیب نموده بود که بر اساس این نظریه
).  2010، 5هاي متفاوت باشد (ریس و وودهددر فرهنگ

ذاتی، موروثی و زیستی شمول،امروزه چنین رویکردهایی که مدعی عواطف جهان
هستند جایگاه خاصی در میان دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی ندارند. حتی علم 

که نزدیکی بیشتري به علوم شناختی دارند 6شناسانی مانند هارهشناسی و روانروان
شناسی، زیرا اندیشمندان مختلفی از روان؛انگارندعواطف را ذاتی و موروثی نمی

اي متفاوت بر روي شناسی و ... با تحقیقات مقایسهشناسی، زبانی، جامعهشناسانسان
شمول نشان دادند که چگونه در هر فرهنگی با بیان کلمات احساسات به ظاهر جهان

یابد. براي مثال تحقیقات نشان داده است که آنچه مشترکی نوع خاصی از عاطفه بروز می
، یک اسپانیایی زبان با شنیدن Schadenfreudeکه یک آلمانی زبان با شنیدن 

simpa´tico یک دانمارکی زبان با شنیدن ،hygge ،»کند، با آنچه که یک می» احساس
کند، متفاوت است. این امر تا آنجایی پیش رفته است که بسیاري میFeelانگلیسی زبان 

تفاده کرد و به اس» عاطفه«يمدار معتقدند که نباید از واژهاز اندیشمندان افراطی فرهنگ

1 rational man
2 Charles Darwin
3 the expression of the emotions in man and animals
4 Paul Ekman
5 Riis & Woodhead
6 Harre
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اما گروهی از ؛استفاده کرد» 2واژگان عاطفی«یا » 1هاي عاطفهفرهنگ«جاي آن باید از 
اندیشمندان علوم اجتماعی و انسانی و همچنین اندیشمندانی از علوم شناختی و عصبی 

» اجتماعیـ ذاتی«هاي افراطی سازي، به جاي افتادن در دوگانه3همانند آنتونیو داماسیو
اند عاطفه را در روابط بین فردي مطالعه کنند. این گروه از اندیشمندان نمودهسعی 

زنند و روابط شناختی پیوند میهاي علوم شناختی و عصبی را با تحقیقات جامعهیافته
هاي علوم یافته4کنند. براي مثال لکاف و جانسونعاطفی بین فردي افراد را مطالعه می

نا ترکیب کرده و دوگانگی و جدایی ذهن و بدن را رد شناختی را با فلسفه مععصب
کنند که در آن گرا و فعال از معنا، حقیقت و زبان ارائه میکنند. آنها محاسباتی عملمی

هاي ذهن اي دارد. در آنها افراد جهان را نه تنها با بازنماییعواطف و بدن جایگاه ویژه
کنند. و فعال با جهان و مردم دیگر درك میشان، بلکه همچنین با درگیري فیزیکی انتزاعی

شود که الگوهاي اي همراه میاین درگیري تجربی و حسی با جهان با الگوي تصویري
دهند. این فرایندها ابتدا هاي فیزیکی میپیشازبانی هستند و ساختار معناداري به فعالیت

، 5یابند (بورکیتشناختی بازتاب میـ شوند و سپس در فرایندهاي عقالنیاحساس می
). 2010در ریس و وودهد، 1999لکاف و جانسون، ؛2002

شناختی به سنت پدیدارشناسی نزدیک شده است که عصبـ این رویکرد زبانی
داند. رویکرد یافته و ... با جهان میعواطف را فرایندهایی پایدار اخالقی، فرهنگی، تجسم

ساز از عاطفه ارائه تخابی، معناساز و جهانپدیدارشناسی توصیف تندي از ماهیت فعال، ان
کنند را کنند تا جهانی که در آن زندگی میکند. به باور آنها عواطف به افراد کمک میمی

خلق و ساختار دهند. جهان یک فرد افسرده با جهان فردي با اعتماد به نفس باال کامالً
ر مقابل آن، مسئول عواطف خود ها قربانی عاطفه نیستند بلکه دکند، زیرا انسانفرق می

شان سخن نه تنها بر مسئولیت افراد بر عواطف6هستند. در این مسیر رابرت سولومن
هایی کند. زیرا عواطف را شامل قضاوتکید میأراند بلکه همچنین بر عقالنیت عواطف تمی
ت داند که ممکن است صحیح یا غلط باشند و معناداري زندگی بر اساس عواطف صورمی
کند و افراد دسترسی فعاالنه و گیرد. عواطف افراد روابط آنها را با جهان تنظیم میمی

1 emotion cultures
2 emotional vocabularies
3 Antonio Damasio
4 Lakoff & Johnson
5 Burkitt
6 Robert Solomon
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توانند آگاهانه آنها را تغییر دهند. براي مثال آگاهانه به این روابط دارند و در نتیجه می
هاي ناآگاهانه خود را از اینکه هیچ کس قابل اعتماد نیست تواند قضاوتمی» ترسو«فردي 
در ریس و وودهد، ؛ 1993ازاندیشی قرار دهد و عواطفش را تغییر دهد (سولومون، مورد ب
2010  .(

بطور کلی این گروه از اندیشمندان و چنین رویکردهاي خرد نسبت به عواطف، به بعد 
تواند در عواطف کنند. در واقع این رویکرد نمیاي نمیجمعی و عواطف اشتراکی اشاره

کند، از احساس کسی دیگر از فرد از چیزي مشخص احساس میاشتراکی آنچه را که یک 
عاطفه در سطح فردي و خرد يهمان چیز تمایز بخشد. به همین دلیل در مطالعه

ایستد. به همین جهت باید سایر رویکردها را در بررسی عواطف مورد بررسی قرار داد. می

عواطف در سطح متوسط
ن دادند که عواطف اختالالت درونی ناآگاهانه پردازي عاطفه در سطح خرد نشانظریه

خرد و عقل مدیریت شوند بلکه برعکس آن، عواطف نیروهاي ينیستند که باید بوسیله
بخشند. به نظر آنها عواطف چیزي خارج از فعالی هستند که زندگی اجتماعی را شکل می

تفکیک نیست. هاي افراد قابلها و بازاندیشیکنترل شخص نیست و از شخصیت، قضاوت
يقدرت عاطفهياطالعات زیادي درباره،اما به طور کلی این رویکرد در بررسی عاطفه

هایی که در آن ساختارها و فرایندهاي گروهی درگیر هاي عمومی، شیوهجمعی، خیزش
دهد. در واقع بررسی چنین شوند، به ما ارائه نمیهاي عاطفی و ... میتمایز عاطفی، نقش

گیرد. چنین شناختی صورت میبیشتر در سطح متوسط و تحقیقات جامعهموضوعاتی 
کند. ها و اجتماعات بررسی میها، سازمانمطالعاتی عاطفه را در سطح گروه

عواطف ریشه در زندگی مذهبی دارند. دورکیم در کتاب اشکال 1در نزد دورکیم
که جامعه ستند، همچناناجتماعی هکند که عواطف ضرورتاًابتدایی صور دینی بیان می

هاي آییها وجود ندارند، بلکه در گردهمعاطفی است. عواطف در تنهایی قلب انسانضرورتاً
شوند، آید. وقتی افراد براي انجام مناسکی دور هم جمع میمناسکی و جمعی به وجود می

ز مقدس شود. در واقع آگاهی از چییابد که تقدس آفریده میثیر عاطفی آنقدر شدت میأت
هاي آییگردهميافتد، مگر اینکه احساس شادابی جمعی بوسیلهدر هیچ چیزي اتفاق نمی

منظم و متحد به وجود آید. به همین دلیل دورکیم معتقد است که عواطف و احساسات از 
شوند. چنین یید دیگران تقویت میأتيشوند و بوسیلهطریق فرایند جمعی تولید می

1 Durkheim
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هاي همبستگی کند و پایهها سیر میشود، در طول زمانانونی میاي به مرور قعاطفه
).1386بخشد (دورکیم، اجتماعی را شکل می

فمینیستی و يخود را با نظریهياست که نظریه1پرداز دیگر آرلی هاکشیلدنظریه
هاي ساختاري بین عاطفه و ناهماهنگیيسازد و رابطهامور مربوط به بدن مرتبط می

معتقد است که زندگی اجتماعی همانند یک 2کند. وي همانند گافمنتحلیل میقدرت را
کنند. اما وي کار هاي متفاوتی بازي مینامه است که کنشگران اجتماعی در آن نقشنمایش

کند که بر را مطرح می» 3مدیریت عاطفی«دهد و کار عاطفی یا گافمن را گسترش می
شان را با بستر عاطفی جامعه اي خود احساسات شخصیهباید در نمایشاساس آن افراد می

تواند با موقعیتی خاص در جامعه هماهنگ کنند. زیرا براي مثال احساس یک فرد می
شود و احساس درگیر می» 4بازیگري عمیق«هماهنگ نباشد و به همین دلیل آن فرد با 

جتماعی به طور کند. وي معتقد است که کنشگران اخود را با آن موقعیت هماهنگ می
کنند و زندگی شوند و آنها را تغییر یا اصالح میمداوم در فرایندهاي عاطفی درگیر می

عاطفی افراد بر اساس نوع ارزیابی ما از خودمان و نوع ارزیابی ما بوسیله دیگران شکل 
داري کند که در آن افراد در دنیاي سرمایهاشاره می» 5کار عاطفی«یابد. و سپس به می
شان احساس رضایت کنند. هر بینند تا عواطف خود را کنترل کنند تا مشتریانوزش میآم

چند وي معتقد است که تمایز بین نمایش و احساس واقعی در دراز مدت سخت است، ولی 
شود. زیرا کار عاطفی موجب معتقد است که چنین تمایزي منجر به توزیع نابرابر قدرت می

؛ 1979؛ هاکشیلد، 1983شود (هاکشیلد، و طبقاتی میتقویت سلسله مراتب اجتماعی
). 2003هاکشیلد، 

عواطف در سطح کالن
هاي موردي تغییرات عاطفی جوامع شناسان تاریخی با نشان دادن مثالبرخی جامعه

اش و در کتاب در مطالعات تاریخی اولیه» 6نوربرت الیاس«دهند. براي مثال را نشان می
کند که کند. وي اشاره میه تغییرات عاطفی جوامع اشاره میب7فرایند متمدن شدن

1 Arlie Hochschild
2 Goffman
3 emotional management
4 deep acting
5 emotional work
6 Norbert Elias
7 the civilizing process



94پاییز ، 1، شمارهدهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 80

هاي عاطفی مشابهی با ساکنان اروپاي امروز ساکنان اروپاي قرون وسطی محدودیت
هاي هاي عاطفی افراد در قرون وسطی بیشتر از جانب محدودیتاند. محدودیتنداشته

نی باشد. اما امروزه بیشتر این بیرونی مانند، کلیسا، لردها و ... بوده است تا اینکه درو
هاي خود تنظیمی است. امروزه مردم بیشتر فردي و محدودیتيها در حوزهمحدودیت

شان را پشت یک نقاب پنهان کنند و احساسات بدنی را خطرناك اند که احساساتآموخته
هاي سطح کالن از عواطف براي معنادار ساختن اینکه چگونه بدانند. چنین تحلیل

شوند. زیرا گذارند، بسیار پر اهمیت میهاي اجتماعی درون جامعه بر عاطفه تأثیر میوتتفا
شوند. هنجارهاي کنترل عاطفی به طور برابري بین افراد و در طول جامعه توزیع نمی

گونه نخبگان دچار بیشترین فشار هستند تا خودکنترلی عاطفی باالیی نشان دهند و بدین
هاي وابسته مانند هاي اجتماعی اثبات کنند. در افرادي با موقعیتیتکنترل خود را بر موقع

رود که فروتنی، ترس، اطاعت و قدرشناسی از خود نشان دهند. زنان و کودکان انتظار می
شان داشته باشند اما حاالت آشکار آنها شاید آزادي بیشتري براي بیان خودمختارانه عواطف

شود و نمایش ا پذیرفته نیست و به ندرت تحمل میعاطفه مثل عصبانیت و خشم از آنه
؛ هینیش، 1392شود (الیاس، جمعی عاطفه به طور سیستماتیک کنترل و سست می

). 1383؛ مجدالدین، 1389
هاي تأثیر تکنولوژي1هاي اخیر، مستراویکي عاطفی در سالدر رابطه با الگوي جامعه

به تمایل به » 2گراییفراعاطفه«که نوین ارتباط جمعی را سنجیده است. اصطالح وي
اند و در شان جدا شدهمحور اشاره دارد که از محتواي فرهنگیهاي جمعی عاطفهبازنمایی

کنندگان شوند. این امر مردم را به مصرفهاي مصنوعی و رسانه محور دستکاري میزمینه
کند. دیل میجا شده و عواطف جعلی و دستکاري شده تبعواطف دست دوم، عواطف جابه

طراحی شده 3سازانشوند که توسط تصمیماي درگیر میهاي عمومیشهروندان در نمایش
است تا محصوالت و کاالهاي خود را از طریق مدیریت عواطف بفروشند. در این میان 

زدگی به عنوان کاالهایی براي مصرف ارائه نیز از طریق سنت نوستالژي» مرده«عواطف 
شرایط، عصبانیت تبدیل به خشم، حسادت تبدیل به آرزو و طلب، تنفر شوند. تحت این می

توزي، عشق و دوست داشتن تبدیل به خوش آمدن، و غم و اندوه تبدیل به تبدیل به کینه

1 Mestrovic
2 postemptopnalism
3 opinion-makers
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شود که از واکنش می» فراعاطفه«اضطراب و ناراحتی می شود. نتیجه این روند، نوعی 
). 2010در ریس و وودهد، ؛1997خودجوش به حوادث حال عاجز است (مستراویک، 

هاي عاطفی در جوامع مدرن توسط افراد متفاوتی بررسی شده البته تغییر فرهنگ
نیز اشاره کرد. دیوید 1توان به دیوید رایزمناست که در کنار الیاس و مستراویک می

خر اجتماعی را در جوامع مدرن متأيهاي عاطفی افراد سه گونهرایزمن با توجه به ویژگی
. نوع سنتی، همراه و همنوا با 4، و دگر راهبر3، خود راهبر2شناسایی کرده است: سنتی

هنجارهاي عاطفی گذاشته است. نوع اجتماعی خود راهبر، به طور عاطفی، خودکنترلی 
شود. نوع اخالقی درونی کنترل و راهبري میيیک تدبیر و نقشهياست و به وسیله

کند. رایزمن تغییري از ایی از تأیید از دور و نزدیک جستجو میهاجتماعی دگر راهبر، نشانه
دهد که نوع اجتماعی سنتی به نوع اجتماعی خود راهبر در جوامع مدرن اولیه تشخیص می

گوید که جوامع امروزي رود و میاي جلوتر میبا ادعاهاي الیاس تطابق دارد. اما وي مرحله
شود. این سه نوع و این نوع اجتماعی مسلط میشوندوارد مرحله جدیدتر دگر راهبر می

اجتماعی در پی تأیید و تشخیص هستند، اما براي مرحله دگر راهبر، این تأیید و تشخیص 
اصلی حساسیت می شود: زندگی حول گرفتن تأیید اجتماعی و تشخیص يتبدیل به حوزه

چرخد (روشه،چرخد و زمانی که تأیید اجتماعی نباشد، حول خشم و عصبانیت میمی
1392 .(

اما برخالف الیاس، رایزمن و مستراویک که معتقدند مدرنیته و مدرنیزاسیون شامل 
کنترل، سرکوب و فشار، استانداردسازي، مراقبت درونی، تولید و دستکاري عواطف است، 

دهند. تأکید او به جاي سرکوب عاطفی نظرات متفاوتی ارائه می5افرادي مانند چارلز تیلور
چرخش «است. از نظر او مدرنیزاسیون بر حسب یک » 6ابرازيانقالب بیانی/«بر 

شود که در آن عمق درونی هر روح منحصر به فرد، تبدیل به مکانی درك می» 7شناسامحور
هاي اخیر شود. بدین معنا که بسیاري از هنجارهاي ابراز عاطفه در سالبراي اقتدار می

اند (تیلور، اند. برخی مطالعات نیز این ادعا را تصدیق کردهتهتغییر یافته و متکی بر فرد گش
). 2010در ریس و وودهد، ؛ 1989

1 David Riesman
2 traditional
3 inner-directed
4 other directed
5 Charles Taylor
6 expressive revolution
7 subjective turn
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هاهاي عاطفی ایرانیان در مواجهه با افغانستانیچالش
دالیلکردند. این امر هم بیشتر بهدیرباز به ایران مهاجرت میازهاافغانستانی

وکاربرايفصلیيپراکندههايمهاجرتتاریخی،وزبانیاشتراکاتجملهازگوناگون
هايمهاجرتبرعالوهاخیريدههسهاما. استگرفتهمیصورتاقتصاديمعیشت

بهافغانستانازسیاسیمهاجرتبزرگموجسهبااند،داشتهجریانهموارهکهاقتصادي
)، 1985تا 1978(از شوروي يموج اول بعد از حمله.روبرو هستیمکشورهاسایروایران

) و موج سوم بعد از 1995تا 1989موج دوم در جریان جنگ داخلی در افغانستان (از 
ها نیز ) صورت گرفت. پذیرش افغانستانی2001تا 1995تسلط طالبان بر افغانستان (از 

ها در جنگ ابتدا با سیاست درهاي باز همراه بوده است. به طوري که بسیاري از افغانستانی
عراق بر علیه ایران مشارکت فعاالنه داشتند. اما بعد از اتمام جنگ، يحمیلی هشت سالهت

هاي دولتی تغییر نموده و به تدریج سیاست درهاي بسته (از بازگشت تا اخراج سیاست
اي که نباید از آن غفلت کرد این بود که بیشتر مهاجرین) گسترش یافت. اما نکته

دانند که نه تنها به دلیل وضعیت ها تشکیل مییران را هزارهپناهندگان افغانستانی در ا
بغرنج افغانستان مجبور به مهاجرت شده بودند بلکه آنها در طی قرون گذشته نیز از جانب 

گرفتند. که این امر منجر شده بود هاي افغانستانی مورد ظلم و تعدي قرار میدیگر قومیت
: 1386سیاسی پایینی برخوردار شوند (صادقی، از پایگاه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و

22-7 .(
در واقع بعد از اتمام جنگ تحمیلی و در شرایط بازسازي کشور، بسیاري از 

ها جذب بازار کار ایران شدند. البته شایان ذکر است که بیشتر آنان در مشاغل افغانستانی
حفر چاه و ... مشغول به یدي و بدون نیاز به تخصص مانند کارگران ساختمانی، نگهبانی،

هاي سیاسی از درهاي باز به سوي که ذکر شد با تغییر برنامهاما همچنان؛فعالیت شدند
هاي ها ادامه داشت. به همین دلیل سیاستدرهاي بسته تالش براي بازگشت افغانستانی

وانان ایرانی نمودند. در کنار این عامل تعداد بسیاري از جاي نیز از این امر پیروي میرسانه
دانستند. در کنار این عوامل نیز مشکالت و نبود اشتغال را به دلیل حضور این مهاجرین می

هاي ها و محلهاي، زندگی در حومهتوان به موارد دیگري نیز همانند موقعیت حاشیهمی
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي يخیز، سطح رفاه و امکانات پایین، سرمایهنامناسب و جرم

هایی کوچک و نامناسب مردساالر، زندگی گروهی مردانه در خانهایین، فرهنگ شدیداًپ
اند) و ... اشاره کرد که در کل در افغانستان ماندهبدون حضور همسران و فرزندان (اکثراً

ها گشت. این روند همانند منجر به تغییر نگرش و عاطفه ایرانیان نسبت به افغانستانی
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است که معتقد است زندگی انسانی 1سانه متفکرینی همانند مرلوپنتیتوصیفات پدیدارشنا
کید دارند. أت2االذهانیدرگیر عواطف است. به نظر وي عواطف بر ماهیت خرد یا همان بین

شود که افراد در فرایندي اي اشاره میاالذهانی، به جریان بازاندیشانهدر این رویکرد بین
سخنان، صداها، کارها و ... دیگران را به صورت ماهرانه آگاهانه، دوسویه و فعال افکار،

در ریس و وودهد، ؛ 1973گردانند (مرلوپنتی، ن بر میکنند و باز به دیگراتفسیر می
2010 .(

يتوان اینگونه گفت که تحوالت ساختاري در اواخر دههدر واقع به بیانی دیگر می
االذهانی ایرانیان نسبت به د بینهفتاد شمسی موجب گشت که رویکريشصت و کل دهه

ها تغییر کند و بر اساس مواردي که پیشتر ذکر شد، عواطف منفی ایرانیان افغانستانی
هشتاد میالدي با گسترش يها بیشتر شد. در این مسیر در دههنسبت به افغانستانی

مال، «بود که بر ها مبتنی بر فردي ها در رسانههاي ارتباطی، بازنمایی از افغانستانیرسانه
هاي افغانستانی هاي طنز از ابژهکند. این امر حتی در جکایرانیان تجاوز می» جان و ناموس

هاي همبستگی اي به مرور بیشتر شد، در زمان سیر نمود و پایهنیز هویدا بود. چنین عاطفه
ع برجستگی اجتماعی را شکل داد: خودي در برابر دیگري (ایرانی در مقابل افغانی). در واق

ها در این بین تبدیل به ها پررنگ شده و افغانستانیهویت ایرانی در مواجهه با افغانستانی
کنند. این فرایند شوند که جان، مال و ناموس مردم ایران را تهدید میاي میدیگري

شود کند منجر به برجستگی هویت عاطفی افراد میکه استرایکر مطرح میهمچنان
).135: 2003؛ استتس و بورك، 2: 2001؛ استرایکر و اونز، 286: 1999، 3(استرایکر

توان نتیجه اجتماعی، میيهاي سطح خرد و متوسط عاطفهدر واقع بر اساس نظریه
يها بیشتر به واسطهگیري عاطفی ایرانیان نسبت به افغانستانیگرفت که این تغییر جهت

ثیرگذار دانست. أتوان متغیرهایی را تیمواردي که ذکر شد بوده است. در این میان م
ها، میزان آگاهی آنها آنها با افغانستانیيهاي اساسی در زندگی ایرانیان، میزان مراودهارزش

ها، سطح طبقاتی و تحصیالت آنها و ... که همگی از فرهنگ، تاریخ، اجتماع و ... افغانستانی
ها نیز بر همین توان قضایاي (فرضیهساس میتوانند عواطف افراد را تغییر دهند. بر این امی

تماعی و تحقیقات پیشین اجيهاي عاطفهشوند) زیر را بر اساس نظریهاساس طراحی می
ارائه داد.

1 Merleau-Ponty
2 intersubjective
3 Stryker
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هاي پژوهشفرضیه
ها بیشتر شود، عواطف منفی کمتر خواهد شد. هر چه میزان مراوده با افغانستانی-1
شتر شود، عواطف منفی کمتر خواهد شد.ها بیهر چه آگاهی از افغانستانی-2
دینی بیشتر شود، عواطف منفی کمتر ـ هاي فرامکانیارزش/هر چه هویت-3

خواهد شد.
بومی بیشتر شود، عواطف منفی بیشتر خواهد ـ هاي مکانیارزش/هر چه هویت-4

شد.
هر چه درآمد بیشتر شود، عواطف منفی کمتر خواهد شد.-5
ت بیشتر شود، عواطف منفی کمتر خواهد شد.هر چه تحصیال- 6
هر چه سن بیشتر شود، عواطف منفی کمتر خواهد شد.-7
هر چه جنسیت زنانه شود، عواطف منفی کمتر خواهد شد.-8

توان گفت که به میزانی که مراوده بین ایرانیان و قضایاي تحقیق میيبر پایه
شود ور در پی ها افزوده میان نیز از افغانستانیها بیشتر شود، میزان آگاهی ایرانیافغانستانی

ها و چه هویتشود. در این مسیر هرآن منجر به کاهش عواطف منفی در ایرانیان می
روانی و اجتماعی و يهاي انسانی/دینی/فرامکانی باشند، منجر به کاهش فاصلهارزش

ي محلی و بومی پررنگ هاچقدر ارزشاما از سوي دیگر هر؛شوندافزایش عواطف مثبت می
شود. با افزایش سطح زدایی از فرهنگ، محله و محیط زندگی بیشتر میشوند، دیگري

اند) افراد ها داشتهتر روابط بهتري با افغانستانیهاي قدیمیتحصیالت، درآمد و سن (نسل
هاي تحقیق نیز بر همین اساس شکل نیز احتمال بروز عواطف مثبت باالست. فرضیه

شوند.ند. در واقع هشت فرضیه بر اساس قضایاي استخراج شده مطرح میگیرمی

پژوهششناسیروش
شناسی کمی براي سنجش متغیرهاي تحقیق بر اساس پارادایم اثباتی تحقیق، روش

ابزاربعنوانپرسشنامهازوبهره بردهپیمایشانتخاب گردید و بر اساس آن از روش
شامل(عواطف اجتماعی منفیسنجشدرسؤاالتیملشاپرسشنامه.شداستفادهپژوهش

ها همانند سنجش ترس، سؤال در رابطه با کیفیت عواطف ایرانیان نسبت به افغانستانی13
جهانیهايهویت/ارزشسنجشدرسؤاالتی،)بیزاري، خشم، نفرت، دلهره، ازدواج و ...

وق زنان و کودکان، گرایش سؤال همانند احترام به قوانین جهانی حقوق بشر، حق4شامل(
درسؤاالتی،)به محصوالت غربی و جهانی، توجه به عوامل جهانی براي پیشرفت و ...
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سؤال همانند جنگیدن براي دین، ماندن 8شامل(ایرانی/اسالمیهايهویت/ارزشسنجش
فعالیت در ایران براي آباد کردن آن، دفاع از وطن تا قطره آخر خون، افتخار به ایرانی بودن، 

سؤال 4شامل(محلیهايهویت/ارزشسنجشدرسؤاالتی،)هاي اسالمی و ...در برنامه
همانند شیراز بهترین شهر دنیاست، شیراز بعنوان پایتخت فرهنگی، ماندن در شیراز به هر 

ها میزان مراوده ایرانیان با افغانستانیسنجشدر، سؤاالتی)ن و ...آقیمتی و آباد کردن 
ها، ها، رفت و آمد خانوادگی با افغانستانیسوال همانند دوستی با افغانستانی5(شامل 

درسؤاالتیوها و ...)ها و مراسمات خانوادگی، گشت و گذار با افغانستانیشرکت در جشن
سؤال همانند آگاهی از 4شامل(هاآگاهی از فرهنگ، تاریخ و ... افغانستانیسنجش

ها، آگاهی از تاریخ و ادبیات و خانوادگی افغانستانیمراسمات اجتماعی، فرهنگی
شایان .ها و ...) بودهاي زبانی، قومیتی، مذهبی افغانستانیها، آگاهی از تفاوتافغانستانی

جهت نمودن متغیر، ذکر است که به دلیل تغییر کدگذاري براي ساختن متغیر وابسته و هم
یش در عاطفه منفی افراد است.افزایش در میزان این متغیر به معناي افزا

بودند. آخرین 1393آماري تحقیق شهروندان ساکن شهر شیراز در سال يجامعه
بوده است. 1543988برابر با 1390آمار جمعیت شهر شیراز بر اساس سرشماري سال 

جمعیت و مساحت مناطق 1گیرد. در جدول برمیمنطقه شهرداري را در 9شهر شیراز 
نشان داده شده است.1390ي بر اساس آمار سال مختلف شهردار

1390هاي جمعیت شهر شیراز به تفکیک مناطق شهرداري در سال برآورد شاخص:1جدول 

يمنطقه
شهرداري

مساحت 
(هکتار)

بعد 
خانوار
(نفر)

تعداد 
خانوار
(نفر)

جمعیت 
کل
(نفر)

جمعیت 
مرد
(نفر)

جمعیت 
زن

(نفر)

نسبت 
جنسی

تراکم جمعیت
فر در هکتار)(ن

1308566/3582282131141062151068994/9908/69
24/168999/35518822019911280510739410534/130
318039/3555192165261106661058595/10409/120
4231886/3577682229861118581111287/10020/96
53/167125/43748115929383728755668/11031/95
6292385/34250916366083466801941/10499/55
79/147898/34533718044291893885498/10301/122
85/37779/3165416269132849298421/11007/166
925431/42562810507653200518766/10232/41

1/1788992/339420015439887866827573069/10331/86شیراز
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با مشخص شدن تعداد دقیق جمعیت هر منطقه، با استفاده از فرمول کوکران 
400نفر بود. بدین منظور 384ي گزینشی برابر با حجم نمونه،)383: 1383پور، (رفیع

پرسشنامه اطالعات دقیق و 390پرسشنامه براي مصاحبه آماده گردید که از این میزان 
گیري نیز بر اساس به سؤاالت داده بودند که وارد پردازش قرار گرفتند. نوع نمونهکاملی 

اي صورت پذیرفت. لذا، بر اساس مناطق اي چندمرحلهگیري تصادفی خوشهي نمونهشیوه
هاي شهري به صورت تصادفی انتخاب شدند و بر اساس منتخب، ابتدا نواحی و سپس بلوك

ا در میان اهالی توزیع گردید. جمعیت هر منطقه و تعداد هگیري، پرسشنامهنسبت نمونه
بیان شده است.2ها در جدول نمونه

هاي هر منطقهتعداد نمونه: 2جدول 
123456789مناطق
565856584042461628تعداد

ضریبطریقازآنرواییوصورياعتبارطریقازتحقیقاعتبارکهاستذکربهالزم
گونه هاي لیکرت تحقیق بدینمیزان آلفاي هر کدام از طیف. شدحاصلکرونباخلفايآ

،)855/0(اسالمیـ ایرانیهايارزش/هویت،)912/0(عواطف اجتماعیمحاسبه شد:
میزان مراوده ،)475/0(جهانیهايارزش/، هویت)874/0(محلیهايارزش/هویت

).830/0(هاآگاهی از فرهنگ، تاریخ و ... افغانستانیو)832/0ها (ایرانیان با افغانستانی

پژوهشهاي یافته
5/49نفر از پاسخگویان (193دهند که هاي توصیفی تحقیق حاضر نشان مییافته

9/36نفر از پاسخگویان (144اند. درصد) مرد بوده5/50نفر از آنها (197درصد) زن و 
نفر از 16درصد) درآمد متوسط و تنها 2/58خگویان (نفر از پاس227درصد) درآمد پایین، 

درصد) 3/40نفر از پاسخگویان (157اند. درصد) درآمد باالیی داشته1/4پاسخگویان (
نفر از 101درصد) دیپلم و 3/33نفر از پاسخگویان (130تحصیالت زیر دیپلم، 

ان توزیع فراوانی اند. در این میدرصد) تحصیالت دانشگاهی داشته9/25پاسخگویان (
هاي تحقیق نیز بدین شکل بوده است. طیف
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توزیع درصد فراوانی متغیرهاي مستقل نگرشی تحقیق: 3جدول 
باالمتوسطپایینمتغیرهاي مستقل

4/58/468/47هاي جهانیارزش/هویت
0/73/407/52اسالمیـ هاي ایرانیارزش/هویت

0/113/327/56هاي محلیارزش/هویت
0/802/188/1هامراوده با افغانستانی
7/667/296/3هاآگاهی از افغانستانی

دهد. نتایج نشان درصد توزیع فراوانی متغیرهاي مستقل تحقیق را نشان می3جدول 
اند. اسالمی و محلی باالیی داشتهـ هاي جهانی، ایرانیدهد که پاسخگویان تحقیق ارزشمی

درصد)، سپس 7/56هاي محلی (ذکر است که باالترین گرایش ابتدا به ارزشالبته شایان 
درصد) 8/47هاي جهانی (درصد) و در نهایت به ارزش7/52اسالمی (ـ هاي ایرانیارزش

دهد که شهروندان شهر شیراز مربوط بوده است. از جانب دیگر نتایج جدول نشان می
درصد آنها 18درصد). تنها 80شهر شیراز دارند (هاي مقیمپایینی با افغانستانیيمراوده
هاي مقیم شهر باالیی با افغانستانیيدرصد از آنها مراوده8/1متوسط و در نهایت يمراوده

ها به شان از تاریخ، فرهنگ، سنن و ... افغانستانیشیراز دارند. شهروندان شهر شیراز آگاهی
اند و تنها رصد به میزان متوسطی آگاهی داشتهد7/29درصد پایین بوده است. 7/66میزان 

اند.درصد آگاهی باالیی داشته6/3

تحقیقيتوزیع درصد فراوانی متغیر وابسته: 4جدول 
خیلی زیادزیادمتوسطپایینخیلی پایینمتغیر وابسته

8/24/144/291/292/24هاعاطفه اجتماعی منفی نسبت به افغانستانی

دهد. شایان ذکر است توزیع فراوانی متغیر وابسته تحقیق را نشان میدرصد 4جدول 
جهت نمودن متغیر، افزایش در به دلیل تغییر کدگذاري براي ساختن متغیر وابسته و هم

منفی افراد است. در نتیجه نتایج نشان يمیزان این متغیر به معناي افزایش در عاطفه
اي که بیشتر از اند. به گونهباالیی داشتهنسبتاًدهد که پاسخگویان تحقیق عواطف منفیمی
اند. این در حالی بوده است که منفی زیاد یا خیلی زیادي داشتهيدرصد از افراد عاطفه53

درصد از 30اند. در نهایت نزدیک منفی پایینی داشتهيدرصد از آنها عاطفه17تنها 
اند. منفی متوسطی داشتهيپاسخگویان نیز عاطفه
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سنبر حسب عواطف اجتماعی منفیآزمون تفاوت :5جدول 
داريمعنیسطح Tمقدار  انحراف استاندارد میانگین سن

.002/0 181/3 61/11 38/45 سال35زیر 
19/11 85/38 سال35باالي 

سن بر حسب عواطف اجتماعی منفینتایج بررسی تفاوت میانگین 5جدول 
عواطف است که میانگین از آنها حاکییزان میانگیندهد. مرا نشان میپاسخگویان 

. تفاوت مشاهده شده سال است35سال بیشتر از افراد باالي 35اجتماعی منفی افراد زیر 
بیانگر Sig=002/0داريو سطح معنی181/3با مقدار Tبین دو میانگین بر اساس آزمون

باالي وسال35زیر پاسخگویانین داري بدرصد اطمینان، تفاوت معنی95این است که با 
در واقع .شودییید مأفوق تيفرضیهاین امر بدین معنی است کهسال وجود دارد.35

ها دارند.افراد با سن باالتر عواطف منفی کمتري نسبت به افغانستانی

جنسبر حسب عواطف اجتماعی منفیآزمون تفاوت :6جدول 
داريمعنیسطح Tمقدار  تانداردانحراف اس میانگین جنس

.134/0 502/1 - 78/11 90/43 زن
55/11 68/45 مرد

جنس بر حسب عواطف اجتماعی منفینتایج بررسی تفاوت میانگین 6جدول 
عواطف است که میانگین از آنها حاکیدهد. میزان میانگینرا نشان میپاسخگویان 

هده شده بین دو میانگین بر اساس . تفاوت مشااجتماعی منفی مردان بیشتر از زنان است
95بیانگر این است که با Sig=134/0داريو سطح معنی-502/1با مقدار Tآزمون

این امر بدین معنی است زنان و مردان وجود ندارد.داري بین درصد اطمینان، تفاوت معنی
ي نسبت به ترچند زنان عواطف منفی پاییندر واقع هر.شودیمنیید أفوق تيفرضیهکه

دار نیست. ها دارند اما این تفاوت معنیمردان در مواجهه با افغانستانی

درآمدبر حسب عواطف اجتماعی منفیآزمون تفاوت :7جدول 
داريمعنیسطح Fمقدار  انحراف استاندارد میانگین درآمد

022/0 845/3
47/12 45/46 پایین
89/10 50/43 متوسط
28/12 81/48 باال
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درآمد بر حسب عواطف اجتماعی منفینتایج بررسی تفاوت میانگین 7جدول 
عواطف است که میانگین از آنها حاکیدهد. میزان میانگینرا نشان میپاسخگویان 

. تفاوت مشاهده شده بین ها استاجتماعی منفی افراد با درآمد باال، بیشتر از سایر گروه
بیانگر این Sig=022/0داريو سطح معنی854/3دار با مقFبر اساس آزمونهامیانگین

هاي پاسخگویان، به لحاظ تفاوتداري بین درصد اطمینان، تفاوت معنی95است که با 
در واقع افرادي .شودییید مأفوق تيفرضیهاین امر بدین معنی است کهدرآمد وجود دارد.

ها دارند. کسانی سبت به افغانستانیتري ناجتماعی منفیيکه درآمد باالیی دارند، عاطفه
دوم قرار دارند و کسانی که درآمد متوسط دارند در يکه درآمد پایینی دارند در رتبه

کنند.تري تجربه میگیرند و عواطف منفیسوم قرار میيرتبه

تحصیالتبر حسب عواطف اجتماعی منفیآزمون تفاوت :8جدول 
داريمعنیسطح Fمقدار  ستانداردانحراف ا میانگین تحصیالت

003/0 046/6
82/11 87/46 زیر دیپلم
29/11 60/44 دیپلم
17/11 78/41 دانشگاهی

تحصیالت بر حسب عواطف اجتماعی منفینتایج بررسی تفاوت میانگین 8جدول 
عواطف است که میانگین از آنها حاکیدهد. میزان میانگینرا نشان میپاسخگویان 

. تفاوت مشاهده شده ها استمنفی افراد با تحصیالت پایین، بیشتر از سایر گروهاجتماعی
بیانگر Sig=003/0داريو سطح معنی046/6با مقدار Fبر اساس آزمونهابین میانگین

هاي پاسخگویان، به لحاظ تفاوتداري بین درصد اطمینان، تفاوت معنی95این است که با 
در واقع .شودییید مأفرضیه فوق تامر بدین معنی است کهاینتحصیالت وجود دارد.

تري نسبت به اجتماعی منفیيافرادي که تحصیالت کمتر زیر دیپلم دارند، عاطفه
یرند و در بعد کسانی که تحصیالت دیپلم داشتند قرار میيها دارند. در مرحلهافغانستانی

اجتماعی منفی کمتري يعاطفهآخر کسانی که تحصیالت دانشگاهی داشتند يمرحله
کنند. تجربه می
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ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق با متغیر وابسته:9جدول 

هاي هویت/ارزشمتغیر وابسته
جهانی

هاي هویت/ارزش
اسالمیـ ایرانی

هاي هویت/ارزش
محلی

آگاهی از 
هاافغانستانی

مراوده با 
هاافغانستانی

يعاطفه
- 515/0-125/0246/0-168/0-116/0اجتماعی منفی

سطح 
023/0001/0014/0000/0000/0داريمعنی

دهد. بر ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق با متغیر وابسته را نشان می9جدول 
معناداري با متغیر وابسته دارند. در این ياساس اطالعات جدول تمامی متغیرها رابطه

اجتماعی داشته يمثبت و معناداري با عاطفهيی رابطههاي محلارزش/میان تنها هویت
هاي محلی (شیرازي بودن، تعلق ارزش/است. این امر بدان معنی است که با افزایش هویت

ها بیشتر به شهر و فرهنگ شیراز)، عواطف اجتماعی منفی افراد نسبت به افغانستانی
جهانی، میزان آگاهی و میزان مراوده اسالمی، هویت ـ اما با افزایش هویت ایرانی؛شودمی

شود. بیشترین میزان همبستگی هم به اجتماعی منفی کمتر میيعاطفه،هابا افغانستانی
هاي ارزش/ها، هویتها، آگاهی از افغانستانیترتیب مربوط به میزان مراوده با افغانستانی

هاي جهانی بوده است.ارزش/اسالمی و هویتـ ایرانی

گام متغیرهاي مستقل درون معادله براي بهگاميهشیوآزمون رگرسیون چندگانه به:10جدول 
بینی متغیر وابستهپیش

سطح
داريمعنی

مقدار
F

مقدار
T

ضریب
Beta

ضریب
B

خطاي
معیار

R2 Ad
(تعدیل 

شده)

R2

تجمیعی گام
گامبه

در R2مقدار 
مرحلههر R

متغیرهاي 
بینپیش

000/0 54/139 38/11 - 493/0 - 47/1 - 99/9 269/0 271/0 271/0 521/0 مراوده
000/0 07/75 58/2 - 113/0 - 97/2 - 90/9 283/0 286/0 015/0 535/0 تحصیالت
000/0 02/53 64/2 - 115/0 - 214/0 - 82/9 293/0 299/0 013/0 547/0 ایرانی/اسالمی
000/0 73/41 52/2 - 111/0 312/0 76/9 302/0 310/0 011/0 557/0 محلی
000/0 70/35 20/2 - 095/0 - 427/0 - 71/9 309/0 319/0 009/0 564/0 جهانی

دهد. گام را نشان میبهگاميهشیونتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به10جدول 
رگرسیون داراي پنج مرحله يهداري، معادلدهد که با سطح معنیبررسی نتایج نشان می
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دهند که متغیر به معادله وارد شده است. نتایج جدول نشان میاست که در هر مرحله، یک 
/درصد)، هویت015/0درصد)، میزان تحصیالت (1/27ها (متغیرهاي مراوده با افغانستانی

درصد) و 011/0هاي محلی (درصد)، هویت/ارزش013/0اسالمی (ـ هاي ایرانیارزش
درصد از تغییرات متغیر 9/31درصد) و در مجموع 009/0هاي جهانی (هویت/ارزش

شده در متغیرهاي مستقل وارد2Rاند. در واقع میزانتحقیق را تبیین کردهيوابسته
شده است.2R=319/0گام، برابر با بهگاميهشیومعادله به

گیري نتیجهبحث و 
ناشناخته در ایران شناسی معاصر و تقریباًاي جدید در جامعهپژوهش حاضر در حوزه

شناسی عواطف صورت جامعهيسو این مطالعه در حوزهصورت پذیرفته است. از یک
ها را به گیري عاطفی ایرانیان نسبت به افغانستانیپذیرفته است و از سوي دیگر جهت

سنجد. به طور کلی هدف اصلی این تحقیق بررسی عواطف اجتماعی صورت علمی می
قیم شیراز بوده است. در این مسیر معدود هاي ممنفی ایرانیان نسبت به افغانستانی

هاي مطرح و شاخص در این تحقیقات انجام شده مورد بررسی قرار گرفت و سپس نظریه
ها و راهنمایی حوزه در سه سطح خرد، متوسط و کالن ارائه شد. بر اساس این نظریه

با هاي تحقیق طراحی شدند. سپس ها و فرضیهپیشین، قضیهيتحقیقات انجام شده
ينفر از شهروندان شهر شیراز، به شیوه390استفاده از روش پیمایش اجتماعی، 

اي انتخاب شدند و بوسیله پرسشنامه محقق اي چندمرحلهگیري تصادفی خوشهنمونه
ساخته مورد مصاحبه قرار گرفتند. اعتبار ابزار سنجش تحقیق از طریق اعتبار صوري و 

یید گشت. أآلفاي کرونباخ تهاي آن از طریق ضریب پایایی طیف
نتایج تحقیق حاکی از آن بودند که درآمد اکثر پاسخگویان متوسط و اکثر آنها 

هاي هاي محلی آنها نسبت به هویت/ارزشاند. هویت/ارزشتحصیالت زیر دیپلم داشته
اي مقیم هپایین با افغانستانیياسالمی و جهانی باالتر بود. اکثریت آنها نیز مراودهـ ایرانی

اجتماعی آنها نیز اکثرا يشان نیز از آنها پایین بوده است. عاطفهاند و آگاهیشیراز داشته
يهاي استنباطی هم نشان دادند که افرادي با سن باال عاطفهمنفی بوده است. نتایج یافته

منفی بیشتري دارند. يکنند ولی افرادي با درآمد باال عاطفهمنفی کمتري تجربه می
شود. شایان ذکر است که منفی کاسته میيمچنین با افزایش تحصیالت از میزان عاطفهه

اجتماعی افراد وجود نداشته است. در این میان يمعناداري بین جنسیت و عاطفهيرابطه
ها و مراوده اسالمی، آگاهی از افغانستانیـ هاي ایرانیهاي جهانی، هویت/ارزشهویت/ارزش
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اجتماعی منفی داشته است. بدین معنی که با افزایش ياي با عاطفهمنفیيبا آنها رابطه
شود. در این ها کاسته میمنفی شهروندان از افغانستانیيدر میزان این متغیرها از عاطفه

اجتماعی منفی افراد بیشتر يهاي محلی عاطفهمسیر تنها با افزایش در میزان هویت/ارزش
دهد که در مجموع گام به گام نیز نشان میيگانه به شیوهدشود. نتایج رگرسیون چنمی

اسالمی، ـ هاي ایرانیها، تحصیالت، هویت/ارزشپنج متغیر مراوده با افغانستانی
درصد از تغییرات متغیر وابسته را 9/31هاي جهانی هاي محلی و هویت/ارزشهویت/ارزش

تبیین کردند. 
ماید نقش اجتماعی عواطف است. در واقع نرنگ میدر این میان آنچه بسیار پر

دهند، بخش شناختی قرار میبررسی روانيبرخالف تصور موجود که عواطف را در حوزه
ین بروز و ابراز عواطف افراد از دریچه ساختارهاي اجتماعی است. بدین معنی یاعظمی از تب

کنند. همچنانمیهاي اجتماعی هستند که تغییرات عاطفی افراد را تبیینکه این پدیده
ها، نفرت، انرژي منفی، که تحقیق حاضر نشان داد عواطفی مانند، ترس از افغانستانی

که نشان داده زیرا همچنان؛اجتماعی دارندءبیزاري، عصبانیت، عدم همنشینی و ... منشا
شود. میزان ارزشی افراد، عواطف افراد دگرگون می/شد با تغییر در مرزهاي هویتی

ها نیز هر کدام متغیرهاي الت، مراوده و آگاهی از تاریخ، فرهنگ و ادبیات افغانستانیتحصی
دهند. به همین دلیل قضایاي ثیر قرار میأاي هستند که عواطف افراد را تحت تاجتماعی

یید قرار گرفتند. در این أتحقیق که بر اساس چارچوب نظري طراحی شده بودند مورد ت
اجتماعی منفی زنان يچند میانگین عاطفهیید قرار نگرفت. هرأمیان تنها جنس مورد ت

توان نتیجه گرفت کمتر از مردان بود، اما این تفاوت معنادار نبوده است. بر همین اساس می
ترین امور عاطفی انسان را تحت هاي اجتماعی و ساختار اجتماعی حتی جزئیکه پدیده

که علم عواطف منفی در افراد، همچنانبه همین دلیل تغییر دهند؛أثیر قرار میت
گیرد، بلکه براي هاي فردي صورت نمیتغییر در نگرشيشناسی مدعی است، بوسیلهروان

توان تغییر در عواطف، ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی باید تغییر یابند. به طور خالصه می
چند ابعاد کند، هرکید میضر بر اهمیت بعد اجتماعی عواطف تأگفت که نتایج تحقیق حا

گیرد. روانی آن را نیز نادیده نمی
هاي مقیم ایران نیز از این قائده مستثنی عواطف ایرانیان نیز نسبت به افغانستانی

ها نیز نیست. با تغییر در آگاهی، میزان مرآوده، سطح تحصیالت و ... عواطف به افغانستانی
محور اي، مکانهاي مادي، منطقهر هویتچقدتوان گفت هرکند. به طور کلی میتغییر می

شناسایی » دیگري«ها نه از دید انسانی بلکه به عنوان و منطقه محور پررنگ شوند، انسان
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هاي فرامکانی، انسانی، ها و ارزشها از دریچه هویتشوند. اما اگر شناسایی انسانمی
رسد. ل ممکن میترین شکبه حداقل» دیگري«فرازمانی و ... صورت پذیرد، مرزهاي 
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