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Abstract 
Considering the close relationship between social policy making and 
political field, it’s attempted to analyze forming of social policies related to 
social harms during the revolution as a turning point in political 
developments with a view to Foucault's theory of governance. In order to 
objectify the methodological steps, thematic analyses were used. Also in 
order to answer the research questions, the required data were used as non-
reactive criteria and theoretical sampling method was used to select the 
samples. According to  the prevailing social and political conditions, a 
revolutionary discourse that elaborates on the synchronization of moments of 
guilt / crime / harm, the dominance of the legal approach and judicial 
intervention, moral cleansing, protectionist policy-making and coping with 
disability. It made sense to dominate the sphere of social harm policy-
making at the beginning of the revolution. In the discourse of this period, the 
social dimension of social harm policy-making in favor of the legal 
dimension was less considered. But the point to consider during the 
hegemony of policies was their social acceptance. It is necessary to pay 
serious attention to the issue of social acceptance, because social acceptance 
of any policy guarantees the success of that policy. 
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Revolutionary Policy. 
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06دردههیاجتماعهایبیآسیگذاراستیس



 رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،شناسیجامعه یدکتر یدانشجو  کاوه  یمهد


 

 رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،شناسیجامعه اریاستاد    یعیمنصور طب


 

 رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،شناسیجامعه اریدانش   یشهابمحمود 


 

 رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،شناسیجامعهاستاد    یاحمد بیحب


 چکیده
گیری سعي بر آن است که شکل، اجتماعي با ساحت سیاست یگذار استیس به ارتباط وثیق با توجه
عطف تحوالت سیاسي  هعنوان نقط بهدوران انقالب در  اجتماعيهای آسیبهای اجتماعي مربوط به سیاست

بخشي به مراحل روشي عینیت منظور به لذا .شودتحلیل  مندی میشل فوکوبا عطف توجه به نظریه حکومت
پژوهش،  تبه سؤاال یيگوپاسخ قرار گرفت. همچنین جهت مورداستفادهکار تحلیل محتوای مضموني 

نظری استفاده شد.  گیرىنمونه شیوه از هانمونه گزینش براى و يواکنش ریغ یهااز سنجه ازیموردنی هاداده
گذاری ي حاکم بر آن دوران، سیاستاسیو سها، حاکي از آن است که منطبق بر شرایط اجتماعي یافته

نشیني گناه/ جرم/ آسیب، سلطه رویکرد حقوقي و مداخالت قضایي انقالبي که از ترکیب مضامین هم
ها، معنا یافته بود بر سپهر گذاری حمایتي و مواجهه با معلولسازی اخالقي، سیاستي، پاکانتظام

گذاری این ي، در سیاستطورکل بههای اجتماعي در ابتدای انقالب، تسلط یافت. گذاری آسیب سیاست
قرار  مدنظرهای اجتماعي به نفع ابعاد حقوقي و قضایي کمتر گذاری آسیبدوره، ابعاد اجتماعي سیاست

های مزبور، و البته مثبت در جریان هژمون شدن، تدوین و اجرای سیاست تأمل قابلاما نکته ؛ گرفته است
ها، به مسئله پذیرش اجتماعي آن گذاریبنابراین، الزم است در سیاست؛ ها بودپذیرش اجتماعي آن سیاست

فقیت و به ثمرنشستن آن سیاست توجه جدی شود، چراکه پذیرش اجتماعي هر نوع سیاستي، ضامن مو
 است.

استیس ،مندیحکومت هینظر ،یاجتماع هایبیآس ،یاجتماع گذاریاستیس :ها واژهکلید

.یانقالب گذاری
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 مسئله طرح 

، مطالعات خود های اجتماعي در ایرانناگفته پیداست که اغلب محققان، در بررسي آسیب

نشیني، همچون بیکاری، حاشیه آنمرتبط با  مظاهرترین شدهبه برخي از شناختهصرفاً را 

 از ابعاد پنهان و نامرئي مؤثر کرده و در مقابل،، تورم و عوامل دیگر محدود خشونت، طالق

های گذاری آسیبورود قدرت به عرصه سیاست که هماناجتماعي  هایبر آسیب

بر وضعیت  ثرمؤترین عوامل مهم، یکي از گرید عبارت کنند؛ بهغفلت مياست،  اجتماعي

پدیدار  صوالًا .شودمربوط مي گذاران با آننحوه مواجهه سیاستاجتماعي به های آسیب

و  کنترل، کاهشکند. برقرار مي نظم اجتماعي همواره ارتباطي پیچیده با اخالق و ،قدرت

 اصالح،پیشگیری، ، بیش از آنکه ابزارهایي برای گذاریسیاستهای دیگر روش

محسوب باشند، مصداقي از اعمال سلطه نهاد قدرت نظم اجتماعي بازدارندگي و یا احیای 

هرگونه و قدرت است که گذاری سیاستپیوند ناگسستني میان  . به دلیل همینشوندمي

-سیاستبر تحول  یا مالحظه ایران تأثیر قابل قدرت درنهاد در شکل و ماهیت  تغییری

 است.ه های اجتماعي داشتگذاری آسیب

هایي چند مواجه بوده است. های اجتماعي در ایران با چالشگذاری آسیبسیاست

های در ایران را ضعف گفتمان ها یگذار استیسهای (، یکي از چالش2020قاراخاني )

های مرتبط با داند. از نظر وی، ضعف گفتمانمي ها یگذار استیسمرتبط با 

و به آن  نشده فیتعرمسئله  مثابه به، سبب شده برخي از مسائل اجتماعي ها یگذار استیس

ی بین پژوهشگران و نظر اتفاقای از موضوعات نیز مندی پارهتوجه نشود یا درباره مسئله

(. Qarakhani, 2020: 2) دیاینگذاران به وجود دانشگاهیان و دو گروه یادشده با سیاست

 چراکهرا دارد.  های اجتماعيتبدیل نمودن آسیبقدرت قابلیت تعریف و به مسئله 

امری بهنجار  قبالًای را که های اجتماعي، پدیدهتوانند با بازتعریف آسیبها ميحکومت

گردید آسیب اجتماعي تلقي مي قبالًآسیب تعریف و یا موضوعي که  عنوان بهشد، تلقي مي

گذاری، گذار در فرایند سیاستهای سیاسترا هنجار جلوه دهند. در این چارچوب، گروه

دروني در مقابل  کنترلنگری، جانبهنگری در مقابل یکجانبههایي از قبیل همهبا چالش
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های مردمي و نگاه دستوری از باال به پایین در مقابل استفاده از همه ظرفیت، کنترل بیروني

تکیه بر رویکرد پیشگیرانه در مقابل رویکرد  ،زدایيانگاری در مقابل جرمحاکمیتي، جرم

 .اند مواجهها ها در مقابل مواجهه با معلولمدار و پسیني، مواجهه با علتدرمان

در  های اجتماعيگذاریاغلب موارد سیاست داده است که درنشان  هتجرباگرچه، 

لۀ فراگیری یعني تا زماني که موضوعي به مسئ ست؛ا اجتماعي عقب ایهرونداز  ایران،

 Parvaiiشود )نميهای مناسب در آن زمینه مطرح و اجرا گذاریتبدیل نشده باشد سیاست

& Mousaaei, 2020: 78 ،)های اجتماعيآسیب ران،یا خیاز تار یادر برهه رسديبه نظر م 

 شده است. لیتبد يدولت یهایگذاراستیو به موضوع مهم سمطرح  مسئلهعنوان  به

و  های اجتماعي در ایرانمندی آسیبو نقطه آغازین مسئله مبدأنظر از صرف، وجود نیباا

دورة در ایران، به دو تحوالت سیاست اجتماعي ( از 2011) سعیدیبندی با توجه به طبقه

 مبنا انقالب، اجتماعي و فرهنگي داعیه و ماهیت به رسد، بنابه نظر مي ،قبل و بعد از انقالب

اهمیت این دوره تا جایي است که برخي از محققان . بود خواهد آن، راهگشا قرار دادن

 انقالب از پس هایدولت در رفاهي -اجتماعي  هایسیاست تحوالت شناخت»معتقدند: 

 & AmjadI & Matlabi)«آیدمي شمار به شناسيجامعه مباحث ترینمهم از اسالمي

Ganji, 2020: 178.) 

، ایران برای تحلیل آن است که انقالب اسالميدلیل انتخاب برهه اول انقالب اسالمي 

های سیاسي، اجتماعي و در حوزهای را ظهور، موجبات تغییر و تحوالت گسترده محض به

تفوق با  شود کهانقالب مشخص ميشعارهای اولیه  رب مداقهبا  فراهم آورده است.اقتصادی 

ابعاد زندگي اجتماعي، گذاری برای حل مسئله در تمام شناسي و سیاستانقالب، مسئله

را نقطه گسستي  8791توان انقالب سال خود گرفته تا جایي که ميبه  رنگ و بویي دیگر

جدیدی  مناسبات و آن، تشکیالت موازات بهگذاری دانست که های سیاستدر شیوه

ها و نامههای دولتي و غیردولتي و اسناد، قوانین، آیینو مؤسسه ها، نهادها)سازمان

 دهي شده است.سازمان آن کاهش و کنترل برای ها(لعملدستورا

های اجتماعي در ابتدای انقالب گذاری آسیبدلیل دیگر واکاوی چگونگي سیاست
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رویه مسائل و افزایش بي، انقالبدهه از آغاز  4بیش از  سپری شدنبا  که آن است

 یابي و حل مسئلهمسئلهي را در خصوص فرایند درون پارادایم يبحران های اجتماعي، آسیب

آورده و با توجه به انسجام و همبستگي بیشتر و نیز فراواني  به وجوددر عرصه اجتماعي 

های اجتماعي در اوان انقالب، آن دوره، جایگاه نوستالوژیک و به یادماندني کمتر آسیب

ذاری گبنابراین تحلیل محتوای سیاست؛ گذاران پیدا کرده استدر اذهان عمومي و سیاست

هایي که در این های اجتماعي در ابتدای انقالب، در کنار اطالعات و توصیفآسیب

خصوص وجود دارد، به تبیین هرچه بهتر مسئله و غنای علمي آن کمک خواهد کرد. 

رصد  ازمندیندر زمان حال،  مؤثرسیاستي راهبردهای  نیو تدو گذاریاستیسبعالوه اینکه، 

ضمن مطالعه،  نیانجام ا جهیاست. درنت ياجتماع هایآسیبهای گذاریاستیسنقادانه 

 های اجتماعي، فهمدوران انقالب در عرصه آسیب گذاریاستیسامکان شناسایي معایب 

ها و مداخالت در حیطه سیر تطور و پیامدهای کنش از مدارانسیاست و جامعه درست

گذاری سیاست ندهیآ رایب مناسب زمینه بسترسازی و اجتماعي، حاصل مسائل و موضوعات

 هموارتر خواهد شد. های اجتماعيآسیب

های گذاری آسیببندی جدید سیاستهدف از انجام این پژوهش، شناسایي صورت

برای پژوهش حاضر  ،؛ بنابراینباشد( مي06اجتماعي در ایران بعد از انقالب اسالمي )دهه 

به این  مضموني(تحلیل محتوای کیفي )سعي دارد تا با استفاده از روش ، نیل به هدف فوق

پیرامون چه مضامیني  06های اجتماعي در دهه گذاری آسیبسیاستپاسخ دهد که  سؤال

دهنده و نیز مضمون فراگیر مسلط در شکل گرفته است؟ مضامین پایه، مضامین سازمان

 ؟اند بودهگذاری این دوره چه مضامیني سیاست

 تحقیق نهیشیپ

و  داکردهیپي در فضای علمي جایگاه خود را تازگ بهت اجتماعي اگرچه، موضوع سیاس

شده، بیشتر  روز روزبهگذاری اجتماعي، توجه به آن ضمن پرداختن به ابعاد مختلف سیاست

گذاری در ، سیاستقرارگرفتهمحققان  موردتوجههایي که کمتر یکي از زمینه وجود نیباا

 آن بوده است. فرازوفرودهای اجتماعي و عرصه آسیب
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های اجتماعي نیز حاکي از آن است که در حوزه آسیب شده انجامهای بررسي

علوم مربوط به  یهاکانون پژوهشدر دهه است  نیهای اجتماعي چندآسیب باوجودآنکه

اما هرچقدر  ،شده انجام در این خصوص فراوان یها پژوهش و  قرارگرفته انساني و اجتماعي

ها کمتر  تا به موضوع پژوهش حاضر برسد از دامنه پژوهش دشو يموضوع محدودتر م

گذاری سیاست»اذعان داشت؛ در مورد موضوع خاص  توان يکه م یيتا جا شود يم

، وجود نیاست. باا صورت نگرفته يتاکنون پژوهش« 06دهه های اجتماعي در ایران  آسیب

تفکیک پیشینه داخلي و های مرتبط با موضوع پژوهش، به پژوهشبه تعدادی از  در زیر

 گردد.خارجي، اشاره مي

 های داخلی پژوهش

تحلیل روابط دولت و جامعه و نقش آن »( در پژوهشي با عنوان 2019نوربخش و نادری )

به شیوة تحلیلي، انواع روابط « گیری مسائل اجتماعي و وضعیت آنومیک در جامعهدر شکل

د. فرض مقاله ندهقرار مي يموردبررسگیری مسائل اجتماعي دولت و جامعه را در شکل

ثباتي، جامعه در همکاری با یکدیگر دچار بي -این است چنانچه روابط دولت

مندی مدیریت سیاسي و قاعده (جامعه)گسیختگي و شکنندگي شود، بافت اجتماعي  ازهم

بندی اجتماع های پیکرهبا ضعف عملکردی مواجه خواهد بود و این یکي از نشانه (دولت)

بخشي و روند تحول جامعه در انتظام -آنومیک است. در این فرآیند، انواع روابط دولت

گذارند و هرگونه شکنندگي و ضعف در این رابطه، به وضعیت آنومیک جامعه تأثیر مي

 شوند.گیری انواع مسائل اجتماعي ميزده و سرانجام باعث شکلدامن

( در پژوهشي با عنوان 2016چلک )بکنده و موسویحاجيآرام، حسینيسام

 با« برنامه توسعه کشور در قوانین اجتماعي هایدر حوزه آسیب اجتماعي گذاریسیاست»

 هایسیاست کلیه ای، محتوایو کتابخانه اسنادیصورت  به مسئله پژوهش ماهیت به توجه

از انقالب اسالمي ایران و احکام قوانین  پستوسعه کشور ساله پنجهای غي برنامهابال کلي

دهد که در برنامه چهارم و ها نشان ميیافته .ندادادهقرار  يموردبررسرا شش برنامه توسعه 

 موردتوجه های توسعهبرنامه سایرهای اجتماعي بیش از آسیب مسئله ،ششم توسعهنیز برنامه 
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گذاری در این زمینه، ي و سیاستهای اجتماعترین توجه به آسیبکماست. قرار گرفته 

 .باشدمي اول، دوم و پنجم هایشامل برنامه

ساخت گفتماني قوانین کنترل اجتماعي »( در پژوهشي با عنوان 2015میرزامحمدی )

ضمن (« های دوم، ششم و هفتم مجلس مجلس شورای اسالمي )مقایسه روند گفتماني دوره

فرکالف، سه روش تحلیل گفتماني و  2و موفه 8الکال يروش تحلیل گفتمان ترکیب

ارزشي.  رجعتگفتمان ترمیم و گفتمان مجازات، است: گفتمان را از هم تمیز داده گفتمان 

 عنصر یریکارگ از به مزبورهای گفتمانهای این پژوهش، با توجه به سیر حرکت برابر یافته

تغییر  باوجودنیز، و  بخشي و پیشگیریتوان ،درمان مؤثرترکاربست عنصر  یسو مجازات به

 در راستای اتخاذتالش رغم بهرویکرد ایجابي و نگاه و  یسو از رویکرد سلبي بهنگرش، 

در پاسخگویي به  ولي ،رویکرد اقتصادی و سیاسيتوجه به رویکرد اجتماعي در کنار 

 است.کسب ننموده کنترل اجتماعي موفقیت چنداني  مطالبات

گذاری فرهنگي در وضعیت سیاست»پژوهشي با عنوان در  (2013) خاشعي و مستمع

 ویژه در مناطق حاشیه شهرهای اجتماعي بهبروز ناهنجاری «آنومي فرهنگي و اجتماعي

اگرچه  ،نتایجمطابق  .نداهدو روش کمي و کیفي موردمطالعه قرار داد با استفاده از کرج را

ها تعلق ندارد، بلکه فراتر نشینه حاشیهای مولد آنومي هستند، اما آنومي صرفاً بمناطق حاشیه

های متفاوت اجتماعي است؛ بنابراین از مرزبندی جغرافیایي مولود تنوع فرهنگي و رویه

 .ها باید با در نظر گرفتن شرایط فرهنگي و اجتماعي هر منطقه صورت گیردگذاریسیاست

 های خارجی پژوهش

 یکعنوان  به تنباکو اولیه درک دخانیات؟ از دور»( در پژوهشي با عنوان 2684) 3صائبو

به دنبال شناسایي نحوه « 8736-8766 نروژ در مرتبط با آن سیاسي تنظیمات و مسئله

آن بوده  کنترل حاکمیت برای سیاسي تنظیمات شدن سیگار و تنباکو در نروژ ومند مسئله
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 مسئله یکوان عن به تنباکو ها،در آن سال( الف: که است آن از حاکي هااست. یافته

که مانند الکل مشکلي رفتاری و اعتیادآور  شدمي درک اجتماعي و یک رذیلت اخالقي

 ارتباط مسائل و بود اقتصادی دالیل اساس بر فقط تنباکو انحصار ایجاد نیست. ب( پیشنهاد

ازنظر  دخانیات ضد قرار نگرفت. ج( جنبش موردتوجهبا آن  اخالق و بهداشت اجتماعي،

ی ا يافتنین دستبزرگ و  بسیار ایده تأثیرگذاری، برایدرواقع  و بود سازحاشیه اجتماعي

 بود.

 مسائل و موانع قانون»با عنوان  پژوهشيدر ( 2684) 3و اردم 2، کارنو8گلسمن

RHYA ها و موانع موجود در مورد قانونمرور نگرش به «عنوان یک سیاست اجتماعي به 

RYHA (بهفرار و بيقانون کودک )عنوان یک سیاست اجتماعي در حوزه  خانمان

های مختلفي را از حلاند. این پژوهشگران راهپرداخته متحده االتیهای اجتماعي ا آسیب

اند؛ ازجمله اینکه سطح خرد تا کالن برای رفع موانع این سیاست اجتماعي ارائه داده

المللي از این ست با تعریف بینا خانمان شدهفرار و بي تعریفي که در این قانون از کودک

کنند که برای اجرای صحیح این سیاست، ها پیشنهاد مي مفهوم جایگزین شود. آن

 کنوانسیون حقوق کودک را بپذیرد. ابتدا باید متحده االتیا

ها خانمانخانماني و بيتبارشناسي مسئله بي»با عنوان  پژوهشي (، در2686) 4شیندلر

 ها در استرالیا بودهخانمانخانماني و بيشدن بي مندفهم نحوه مسئله ، به دنبال«در استرالیا

گروهي از مردم که مرتبط با جرم و  عنوان بهها خانمان برای قرنوی، افراد بي ازنظراست. 

کردند، خانماني، به شکل خودمختاری عمل ميخاطر ولگردی و بيجنایت بوده و به

دلیل برخي عوامل اقتصادی و اجتماعي و سیاسي،  اما بعدها و به؛ شدندشناخته مي

ها در زمره فقرا قرار گرفتند با این ویژگي که نیازمند حمایت و برخورداری از خانمان بي

 استانداردهای زندگي هستند.

ص درخصوها و نتایج ارزشمند ارائه یافته باوجود، شده انجاممطالعات  درمجموع
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خود،  مسئلهبه فراخور موضوع و  ایران، هرکدام های اجتماعي درگذاری آسیبسیاست

خانماني، دخانیات، قوانین کنترل )بي های اجتماعي پرداختهبه یکي از مسائل و آسیبفقط 

ي از مسائل پیرامون این موضوع را شبخسازی، حجاب و پوشش و ...( و اجتماعي، هویت

گذاری در نظر دارد که سیاست این پژوهش که يدرحالاند. دادهلیل و بررسي قرار حتمورد 

 .قرار دهد موردمطالعههای اجتماعي را در کلیت آن آسیب

 چارچوب مفهومی تحقیق

 مفروض خاصي چارچوب نظری ای کیفي است،حاضر، مطالعه تحقیق اینکه به توجه با

 نظری هایارتقاء حساسیت و افزایش برای نظری حساس مفاهیم از بلکه شودنمي گرفته

شود. در این چارچوب، تمرکز اصلي در تحقیق مي استفادهموردمطالعه  موضوع به نسبت

میشل « 8مندیحکومت»های اجتماعي در ایران، گذاری آسیبحاضر جهت تحلیل سیاست

مشخص ، مندیدر خصوص حکومت فوکوباشد. با بررسي و تحلیل رویکرد فوکو مي

شدن کردن و نیز، حکومتاین مفهوم، ابزاری تحلیلي برای چگونگي حکومت کهگردد  مي

اتکا رویکرد  (، با توجه به2012:194پور و همکاران )باشد. از نگاه جالیيمي

 و تکنولوژی عقالنیت، بُعد سه از اجتماعي گذاریتجزیه و تحلیل سیاست مندی به حکومت

 را دارد. اجتماعي گذاریاستتحلیل سی حکومت، قابلیت کاربرد برای سوژه

فوکو در بررسي تبارشناسي سوژگي، یعني نهادها و اعمالي که در شکل دادن انسـان 

 .کنداشاره مي Governmentalityمهم  مفهوم به ،اند بوده دخیل -ابژه البته و –مثابه سوژه به

ای در دستان ابژهت و نیز ی نیازها و تمایالمنزله سوژه زعم فوکو، اساساً جمعیت به به

آن را در  تبایسشود؛ یعني جمعیت چیزی شد که حکومت ميحکومت ظاهر مي

طور کارآمدی  ني و سنجیده بهای عقالگرفت تا بتواند به شیوهحظاتش در نظر ميمال

، افراد جامعه به سوژه و ابژه تبدیل شدند؛ گونه نیا (.Foucault, 2017: 258حکومت کند )

. قدرت -ی زیستها و از طرف دیگر، ابژهی نیازها و خواستهوژه، سطرف کییعني از
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ها و ساختارهای دولت، بلکه همه انواع فوکو معتقد است، حکومت، نه صرفاً فعالیت

ها و خودها، در نهادهای گوناگون، ، جمعیتها آنگیرد که در خالل ای را فرا ميپیچیده

و... مدیریت، راهبری، تنظیم و کنترل  کارمحل مثل خانواده، مدرسه و دانشگاه، جامعه، 

مندی، به فوکو، حکومت ازنظر .(McDonald & Mareston, 2006: 1گردند )مي

 شودهایي گفته ميها و تاکتیکها، محاسبهها، تحلیلها، روندای از نهادها، موسسهمجموعه

تي که هدف اصلي سازند، قدرپذیر ميکه اعمال این نوع ویژه و پیچیده قدرت را امکان

اش، آن جمعیت، شکل و فرم اصلي دانش آن، اقتصاد سیاسي و ابزار تکنیکي اصلي و ذاتي

شي تال، مندی، حکومتگرید عبارت به (.Foucault, 2011: 26باشد )مي های امنیتسامانه

منظور  های گوناگوني که بهتکنیک لهیوس پذیر بههای حکومتایجاد سوژه است جهت

 (.Lemke, 2000: 2-3) نداهمردم توسعه یافت رفتار هنجارسازیبه و کنترل ،دهيشکل

 مربوط دانسته «8سازبودن حکومتمسئله»مندی را به مفهوم حکومتفوکو، 

(Sleep,2006: 5) ها در هر دوره تاریخي، از و به دنبال آن است که اثبات کند، سوژه

 اند.آماج تنظیم اجتماعي بوده «2به مسئله تبدیل شدن»طریق فرایند 
دیوانگي، جرم یا سکسوالیته را بررسي « شدن لیتبد مسئله به»گویم من  وقتي مي

ام  ها نیست. برعکس، من سعي کرده کنم، این به معنای انکارِ واقعیتِ این پدیده مي
نشان دهم در هر دوره دقیقاً موجودی واقعي در جهان آماجِ تنظیمِ اجتماعي بوده 

کنم این است: چگونه و چرا چیزهایي چنین  است. پرسشي که من طرح مي
نمایي،  سرشت« بیماریِ ذهني»ی مثالً  منزله اند و به متفاوت در جهان، گرد آمده

 يشدن لیتبد مسئله اند عناصری که مناسبِ چنین به اند. کدم تحلیل و نگریسته شده
شود متناظر با  توصیف مي« رنياسکیزوف»گویم که آنچه  هستند؛ و گرچه من نمي

که  چیزی واقعي در جهان است، ولي این هیچ ربطي به ایدآلیسم ندارد. برای این
 مسئله شود و فرایندِ به کنم میانِ چیزی که به مسئله تبدیل مي من فکر مي

 (.Foucault, 1985: 115)ای وجود دارد  رابطه شدن لیتبد
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نموده  بندیطبقه یا گونه بهاصلي  محور سه حول را مندیحکومت ( دیدگاه2662) 8ایندا

وجود  اجتماعي گذاریسیاست در خصوص مسائل و موضوعات آن، از امکان استفاده که

 گردد.بیان مي اختصار بهداشته باشد. در ادامه این سه محور، 

2حکومت هایعقالنیت
 

 هایعقالنیت مربوط به مندی،حکومت ادبیات محوری و کلیدی در موضوع اولین

 که است ایفکری و اندیشه هایسیستم به معنای حکومت هایعقالنیت. باشدمي حکومت

. به نظر آیند کردنحکومت ومحاسبه  قابل که دهندنشان مي تفکرقابل  را واقعیت ایگونهبه

 حکومت الفاظ و زبان حکومتي، گفتار در سیاسي پنهان استدالل بر اشاره ها،عقالنیت این

 و دانش و حقیقت گوناگون انواع و های قابل مدیریتموضوع و بسترها تشکیل سیاسي،

. بخشندمي اقتدار کردار حکومتي قدرت و یک به ها نیا جملگي که دارند ایکارشناسي

 در قالب آن، که ای استو زمینه بستر به معنای سیاسي هایعقالنیت مختصر،طور  به

اقتدار  هایشاخص و اهداف ها،فرایند ماهیت، نمودنعقالني  جهت های فراوانيکوشش

 (.Burshel & Gordon & Miller, 1991: 2پذیرد )مي صورت حکومتي

 حکومت هایتکنولوژی/هاتکنیک

مندی استفاده حکومت در ادبیات که حکومت زمینه تحلیل محوری در دومین موضوع

که  معنابدین است؛ کردنحکومت هایتکنولوژی و هازیادی از آن شده است، تکنیک

 تکنولوژیکي فرم. کندپیدا مي گراعمل تکنولوژیک یا به چه نحوی، فرمي حکومت،

 اسنادی و هاسازمان روندها، ها،محاسبه عملي، ابزارها و وسایل، هایفرایند به حکومت،

 و تصمیم فکر، رفتار، ،ها آن لهیوس به کنندتالش مي نهادهای مختلف که شودمي مرتبط

 خودشان است، مورد رضایت و مطلوب که ی اهدافيسو به نیل به جهت را دیگران مقاصد

 ایمجموعه مشتمل بر محور، این (.Rose & Miler, 1992: 2سازند ) بهنجار داده و شکل
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فکر  دارند تالش که هایي استبرنامه و هاها، رویّهاهرم ها، ابزارها،تکنولوژی ها،تکنیک از

محقق  را( سیاسي خِردهای)حکومت  هایعقالنیت ،تیدرنها و تبدیل کردار به را اندیشهو 

 سازند.

 حکومت هایسوژه

های گونه حکومت، هایسوژه. است حکومت هایسوژه و محور کلیدی، موضوع سومین

-ایجاد مي حکومتي عمل یک جهیدرنت است که هایيعاملیت کنشگران یا خودها، مختلف

 تحلیل مندی،تحلیل حکومت چارچوببر اساس کنند. آن مي رسانياقدام به اطالع یا شوند

 :است یریگیپ قابل دو سطح در حکومت هایسوژه

به چه  که است مسئله به این توجه حکومت، هایسوژه تمرکز کانون ،سو کی در

 و فردی هویت از ایویژه انواع کنند تاتالش مي حکومتي هایبرنامه و نحوی کردارها

 خاص این تأکید. و بازتولید کنند تولید را ذهنیت و عاملیت ای ازویژه نیز انواع و جمعي

 هایو تکوین سوژه ساخت چگونه و به چه شکلي در حکومت، که است آن بر محور

 کننده یاشهروند مصرف سوژه، کارگر، این کند کهفرقي هم نمي شود؛مي درگیر مدرن

 (.Jalaeipoor & Saeidi & Habibpoor, 2012: 188) باشد... و آموزدانش

که  است مسئله این به توجه ها،سوژه تحلیل تمرکز کانون دیگر، سطح در

 ایده بنیادی. آورندمي به وجود را شانیها تیهو و خودها به چه شکلي خاص، های عاملیت

 اما دهند؛شکل  را هاسوژه از خاصي اشکال دارند تالش حکومتي کردارهای که آن است

 موفق کار این در کامل طور بهحتماً  و لزوماًها  آن که موضوع، معنایش آن نیست این

مذاکره و  هاسایر سوژه فرایندها، با این در خصوص توانندمي هاسوژه. خواهند بود

 (.Jalaeipoor & Saeidi & Habibpoor, 2012: 189) همکاری کنند

مندی، عقالنیت حکومت، حکومت، در چارچوب دستگاه نظری تیدرنها

گری و تنظیم هنجارسازی، تنظیم، سوژه، بهشدن تبدیل مسئله بههای حکومت،  تکنیک

و  مندیقدرت تحلیلي باالیي در ربط حکومتمحوری هستند که  اتموضوعاجتماعي، 

حکومت )در اینجا نیت هر عقالهای اجتماعي دارند. بر این اساس، گذاری آسیبسیاست
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 ,Foucault)« به مسئله تبدیل کردن»پس از  های اجتماعي(،گذاری آسیبسیاستگفتمان 

ها را در جهت ژهسوبرد که رفتار ه مياهایي رشیوهها یا تکنیکبه ها، آسیب 115 :1985)

ها یا همان این شیوه ،درواقع .کندمي Ibid)) «آماجِ تنظیمِ اجتماعي»حصول اهداف خود 

این  هدفی انضباطي دارند. کارویژه و شده هیتعبی معیني هاها در درون نهادتکنیک

همان ابژه  یعني هاذهنو  هابدندر سطح  هاسوژههنجارسازی به ی حکومت،هاتکنیک

 مثابه به، 06های اجتماعي در دهه گذاری آسیبدر این پژوهش، سیاستکردن سوژه است. 

ها و مسئله، تکنیک عنوان بههای اجتماعي های حکومت، ضمن تعریف آسیبعقالنیت

 گیرد.تنظیم نظم اجتماعي به کار مي تیدرنهاها و هنجارسازی سوژههایي را برای بهشیوه

 روش پژوهش

و  ساخت مفاهیم، الگوها  دنبالبه   پژوهش،  وبه اینکه هدف پژوهش اکتشافي است   توجه  با 

نیستند. محققین برای استخراج های نهایي از پیش موجود ها است اغلب یافتهچارچوب

 یها روش  از  یکي  را  آن  توانمي     از روش تحلیل مضمون که  استفاده  با ،  ها مؤلفهها و داده

 درسعي در کشف مضامین و استخراج شبکه مضامین دارند.   نامید،  کیفي  محتوای  لیتحل

 متن مضامین پیام وحتوا و م بربیش از هر چیزی،  پژوهشگره وجت ،تحلیل محتوای مضموني

 و ها اسیاز مق مندیبهره یجا کند بهمي سعي پژوهشگرروش  نی. در اباشدمتمرکز مي

 قرار دهد يمتن را موردبررسموجود در ، مضامین شده يطراح قبلهای از پرسشنامه

(Neuendorf, 2016: 192-193). 

از  ازیموردنو اطالعات ها پژوهش، داده تبه سؤاال یيگومنظور پاسخ بهبنابراین، 

های گذاری آسیباره سیاستربد دموجو منابع . همۀگردیدند فراهم يرواکنشیغ یهاسنجه

 تیروند رجوع به منابع برحسب اهم .امنۀ پژوهش حاضر بوددجزء  06در دهه  اجتماعي

 است: بیترت نیبد

گذاری دخیل در امر سیاست مؤسساتها و سازمان شدهمنتشر تمستندا .1

، لوایح هابرنامه شرح ها وهیعها و اطالهنامنییو آ تیمأمور ۀیانی، شامل بهای اجتماعي آسیب

 های توسعه؛مربوطه، اسناد باالدستي، برنامه
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 ؛رانیمد يها و سخنرانمصاحبه .2

 های اجتماعي؛گذاری آسیبسیاستربارة ده شدمنتشر یهاکتاب .3

 ؛مسئولین امرمدیران و  يررسمیو غ يرسم یاظهارنظرها .4

 های اجتماعي؛در خصوص آسیب دموجو یدئوهایو و تو مستندا هالمیف .5

 های اجتماعي؛در خصوص آسیب دیمور تمطالعاو  یکمدآکا تمقاال .6

 .های اجتماعيي در خصوص آسیبستینالرو ژو یاروزنامه تمقاال .7

اعماق  ، بلکه پي بردن بهها افتهی میتعمهدف تحلیل محتوای مضموني، نه  ازآنجاکه

نظری استفاده شده  گیرىنمونه شیوه از هانمونه گزینش ها است؛ در این مطالعه، براىپدیده
 راهبرد ( ازPatton, 2002) هدفمند گیرىنمونه گانهده راهبردهاى میان است. از

گردید، در گردآوری مطالب تالش  راستا این در شد. حداکثر تنوع استفاده با گیرى نمونه
های دخیل در امر ها و تخصصها از همه اسناد، اشخاص، سازماننمونه تنوع براى

 اىنمونه االمکانحتى شوند؛ مشروط به اینکه، های اجتماعي انتخابگذاری آسیب سیاست

 مسئله این که دارند را دارا باشند پژوهش مسئله با باالترین ارتباط که اطالعات از غنى

 اشباع را فراهم خواهد ساخت همرحل به حصول زودتر محقق موجبات

بنابراین، ، دهدقرار مي لیتحل و   يموردبررسمتن را مضمون   لیتحل روش  که  رو  ازآن
صورت  متن  از  برداشت های چرخه چارچوب  در  ، عاتاطال     یآورجمع  چگونگي

فهم و  به  متن، ي داخل برگشت  و  رفت   یها ریمس  پیمودن با  محقق  حقیقت،  در  .پذیرد مي

 با جزئي که  افتهی  ،بر روی متون وبرگشت رفتبار   هر در   .شودنائل مي متن  از ی بهتردرک 
  تا  مسیر نیا .شونديم  گذاشته  کنار باشند،  متناقض  و  ناسازگار  پیشین  متقن  ی ها افتهی  ریسا 

 نیکمتردارای  که   به دست آید متن  از ي قبول  قابلو فهم   درک  که کند زماني ادامه پیدا مي
 (.Patton, 2002: 141باشد )  تناقضمیزان  

تم یا   است.   یکدگذار  ندیفرآ بر اساس    عاتاطال  لیوتحل هیتجز، مضمون  لیتحل  در 

به دنبال آن   و  پژوهش بوده  تسؤاالبا   ارتباط ها در داده در   يمهم  موضوع نشانگر مضمون
 ,Braun) دهدنمایش ها را  داده از  یا مجموعه  یالگو در  موجود   مفهوم   و ي معنتا است 

 مشاهدات ي و سامانده فیحداقل به توص ست کههادادهمیان در  یيمضمون، الگو(. 2006
(. مضامین Boyatzis, 1998: 4) پردازديم يموردبررس دهیاز پدابعادی  ریو حداکثر به تفس
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  رویه یک   اساس بر مضامین بکه دهند. شیکدیگر، شبکه مضامین را شکل ميگوناگون با 
 :کندميمند نظام را  زیر مضامین  ،مشخص  

 : )کدها و نکات محوری موجود در متن(مضامین پایه  
 (پایه  مضامین  تلخیص  و ترکیب از   حاصل  تمقوال)  :دهندهمضامین سازمان

 (.کل  یک  عنوان به  متن  بر  حاکم  اصول مشتمل بر عالي   مضامینمضامین فراگیر: )

  آن  در  که  ندگردمي  میرست مضامین  شبکه  هاینقشه  صورت به  مضامین  این در ادامه،
. ندیآ يدرم به نمایش ها آن بین  روابط  با  همراه  مزبور، سطح  سه  از  یک هر اصلي  مضامین

 تحلیل  پایاني  نتایج نمایش   یا  تحلیل  مقدمات  تهیه منظور به ایرویه مثابه بهشبکه مضامین،  
 متن درون  برجسته  و  معقول  نکات کاوش و  متن  شکستن جهت  تکنیکي  بلکه ،نیست 

 (.Abedi jaefari, Taslimi, Faghihi, Shikh zadeh, 2017: 170باشد ) مي
 ساختار شبکه مضامین. 0شکل 

 (Abedi jaefari, Taslimi, Faghihi, Shikh zadeh, 2017: 23) 

Fig 1. The structure of the thematic network  
(Abedi jaefari, Taslimi, Faghihi, Shikh zadeh, 2017: 23) 
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  از  برداشت های ي، در چرخهموردبررسضمن مطالعه متون  گردد، بر این روال، سعي مي

دهنده از میان و مضامین سازمان ها استخراجگذاری، مضامین پایه موجود در سیاستمتن

مضموني که دربرگیرنده کلیه مضامین بوده و توانایي تفسیر  تیدرنهاو  شده یيشناسا ها آن

 بندی و تشریح گردد.مضمون فراگیر سرهم عنوان بهرا داشته باشد،  ها آن

 ی تحقیقها افتهی

سراسر جامعه را در  بزرگيهای دگرگونيتحوالت و در وضعیت پساانقالبي ي، طورکل به

بازتعریف ي کل معدوم و مفاهیم به هاحوزه مهپیشین در ه و اقدامات هابرنامه .گیردبرمي

هایي برای حفظ وضع موجود و یا اصالح زمزمه ندرت بهدر ایران نیز، اگرچه شوند. مي

بندی شرایط جدید در حوزه اجتماعي و با وقوع انقالب، مقدمات صورت اماامور بود 

 اجتماعيسپهر و ها وارد فضای فکری تغییر کالن در همه عرصهسیاسي مهیا و ضرورت 

با  يبانقال شرایطتأثیر تحتهای اجتماعي، گذاری آسیبد. بر این اساس، سیاستحاکم ش

در مسلط پیشین و سایر رویکردهایي که در پي اصالح امور بودند،  سازی گفتمانغیریت

و ازنظر تعریف و حدومرز جرائم  متفاوت نظامي کامالً مشتمل بر ،از انقالبپیش مقایسه با 

این  توان گفت،تا جایي که مي آمد ها به وجود آن مواجهه باو شیوه های اجتماعي آسیب

 .رودبه شمار مياجتماعي نیز گذاری و سیاستهای کنترل انقالب، انقالبي در شیوه

، موردبحثهای اجتماعي در دوره گذاری آسیببرای شناسایي چگونگي سیاست

های برداشت از متن، مضامین پایه بسیاری شناسایي و با ابتدا با استفاده از تکنیک چرخه

بندی از سرهم تیدرنهادهي شده و ، مضامیني با سطح انتزاع باالتر، سازمانها آنتحلیل 

های مزبور، ت. یافتهگذاری انقالبي انتزاع یافدهنده، مضمون فراگیر سیاستمضامین سازمان

 گردد.ابتدا در قالب جدول ذیل ارائه گردیده، آنگاه در ادامه با تفصیل بیشتر تشریح مي
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 مفاهیم و مقوالت اصلی گفتمان انقالبی. 0جدول 

Table 1. Concepts and main categories of revolutionary discourse 

مضامینپایه
مضامین

 دهندهسازمان

مضمون

فراگیر

ي، مهاجرت حجاب يبانگاری های اجتماعي، جرمنمودن آسیبگناه تلقي

های اسالمي، غیر اسالمي دانستن ارزش کننده مخدوشگناه و  مثابه به

-تصرفات غیرقانوني اراضي که منجر به اسکان غیررسمي و گسترش حاشیه

شود، بازاندیشي کودکي و مناسبات مربوط به آن از زاویه شرعي نشیني مي

ی اوایا فتمعتبر رجوع به منابع فقهي دیني، مکلف نمودن قضات به و 

 اعتماد قابل

گناه /  ينینش هم

 بیجرم / آس

گذاری سیاست

 انقالبي

-تکدی»انگاری هرچه بیشتر، اجباری شدن حجاب، جرم تلقي کردن جرم

قانون تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد ، تصویب «ولگردی»و « گری

-و افزایش آمار زندانیان، راه اموال همحاکمه، مصادر دستگیری و، مخدر

 هااندازی گشت

و  يحقوق کردیرو

مداخالت 

 يانتظام -یيقضا

اتخاذ رویکرد عفیفانه در روابط اجتماعي و عفت عمومي در عرصه جامعه، 

جلوگیری از ترویج فرهنگ مبتذل و غربي از طریق ویدئو و سینما و حتي 

آموزش ها، پرهیز از ها و مشروب فروشيکاباره کردن جمعتلویزیون، 

، هامجامع عمومي و اتوبوس ها،مدارس و دانشگاهدر  تيجنسی اختالط

ممنوعیت ورود فیلم خارجي، تصویب قانون بازسازی نیروی انساني 

 دولتي مؤسساتها و وزارتخانه

 سازیپاک

 ياخالق

ها و تمرکز بر کنترل گروهرسانان، ها و اقشار آسیبتمرکز بر کنترل گروه

دستان، دیده )انقالبیون، زنان، کوکان، زندانیان، معتادان، تهياقشار آسیب

ي به علل توجه يبها، نشینان( و تمرکز بر خود آسیبنشینان، آلونکزاغه

 های مراقبتيها، اتخاذ سیاستآسیب

 محوریمعلول

-های روستایي مصرفاندازی تعاونيامام، راه 866اندازی حساب راه

-خیریه سیتأسکنندگان و تشکیل شوراهای محالت، حمایت و پشتیباني از 

 نیاولویت دادن به تأماسالمي، هدایت بنیاد  ازجملهها و بنیادهای حمایتي 

کشور، گسترش رسمي محدوده  روستاییان  مسکن برای اقشار محروم و

کمیته امداد امام خمیني اندازی بنیاد مستضعفان، شهر تهران، تشکیل و راه

 )ره(

 یکردهایاتخاذ رو

 تی: حمايتیحما

 نیاز مستضعف

بندی، سلطه گذاری انقالبي از سرهم، مضمون فراگیر سیاستآمده عمل بههای برابر بررسي
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نشیني انگاری و تشدید مجازات، همانتظامي، جرم -رویکرد حقوقي و مداخالت قضایي

بندی شده که در ادامه ابتدا محوری، مقولهاخالقي و معلولسازی گناه/ جرم/ آسیب، پاک

 تیدرنهاو  شده ارائهدهنده به همراه مضامین پایه مربوط به آن به تفکیک مضامین سازمان

 گردد.مضمون فراگیر، تشریح مي

 ی گناه / جرم / آسیبنینش هم

ي گناه / جرم / نینش همگذاران، مضمون ترین مضامین سازمان دهنده سیاستیکي از مهم

ها و هنجارهای اسالمي، آسیب با عنایت به ابتنای انقالب اسالمي به ارزشباشد. آسیب مي

ای مواقع، های بنیادین بازتعریف شده و در پارهاز همان اصول و ارزش متأثراجتماعي نیز 

 گفتمان مسلط درصدد برآمد ضمن رفت.ی هم به کار ميجا بهمفاهیم گناه، جرم و آسیب 

و عالوه بر ارائه تعریفي جدید از ناهنجاری و آسیب، با گناه  هژمونیک نمودن قرائت خود

حجابي که در ادبیات های اجتماعي، آن را به کنترل خود درآورد. بينمودن آسیبتلقي

یک آسیب و منکر مورد تقبیح انقالبیون  عنوان بهشد، نیز گناه شناخته مي عنوان بهدیني 

حجابي جرم ای وضع و حتي، بيکنندهدر مورد آن قوانین محدود دفعات بهو  قرارگرفته

هایي برای آسیبي اجتماعي تعریف و سیاست عنوان به. ارتکاب گناه و معصیت 8شناخته شد

گذاری را توانست صحنه سیاست جیتدر بهشد. این رویکرد مواجهه و کنترل آن اعمال مي

قبولیت دیرینه اسالم و احکام اسالمي در میان ایرانیان، با در دست گرفته و البته با توجه به م

اقبال عمومي نیز مواجه شود. این مسئله تا جایي پیش رفت که حتي برای مواجهه با برخي 

برای  مؤثرراهکاری  عنوان بهنمودن آن آسیب های اجتماعي، سیاست گناه تلقياز آسیب

، وقتي حبیبي، 8302سال  ماه بهمن، در مثال عنوان بهشد. کنترل و کاهش آن در پیش گرفته 

مهاجرت در کشور و عواقب  شدت بهشهردار تهران از امام خمیني خواست که با توجه 

امری گناه که  عنوان بهالعاده کنند، مهاجرت ناگوار ناشي از کنترل آن، اعالم وضع فوق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

زناني که بدون حجاب شرعي در معابر وانظار عمومي ظاهر شوند، به حبس  انون مجازات اسالمي:ق 031ماده  تبصره. 8

 از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
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بسیج شدند تا در باب  هاامام جمعه»سازد بازنمایي شد و های اسالمي را مخدوش ميارزش

(، حتي شهردار باختران Bayat, 2017: 186« )گناه بودن مهاجرت به شهرها صحبت کنند

 (Etelaat NewsPaper, 1984/2/18)« های اجتماعي و اسالمينابودکننده ارزش»آن را 

معرفي کرد. در قضیه تصرفات غیرقانوني اراضي که منجر به اسکان غیررسمي و گسترش 

اهلل قمي و ی چون آیتا رتبه يعالشد نیز، مقامات با تکیه بر روحانیون نشیني ميحاشیه

ها را حرام و های مذهبي، فتاوای صادر کردند و اشغال خانهمرعشي، با استفاده از استدالل

عبادت مسلمین در »غیراسالمي دانستند. در یک مورد بخصوص در مشهد اعالم کردند که 

 (Bayat, 2017: 186« )شودقبول واقع نميهایي مورد چنین خانه

رخي قوانین موضوعه پس از و بنظام حقوقي  نیز درجرم هماني گناه و فعل حرام با این

قانون اصالح موادی از آئین  217قانون اساسي، ماده  809انقالب اسالمي مانند اصل 

شعب  2و  8 های کیفریهقانون تشکیل دادگا 27ماده  ،8308دادرسي کیفری مصوب سال 

های عمومي قانون آئین دادرسي دادگاه 284ماده  ،26/4/8301عالي کشور مصوب  دیوان

های عمومي و انقالب مصوب سال قانون تشکیل دادگاه 7و انقالب در امور کیفری، ماده 

فعل »که ناظر بر عنوان مطلق  8392مصوب  8قانون مجازات اسالمي 031و ماده  8393

 است. مشاهده وضوح قابل است، به« خالف شرع»یا « حرام

بندی جرائم طبقه ،«حدود و قصاص و مقررات آن»تصویب قانون با  ،8308در سال 

. در قرار گرفتها نظام مجازاتبندی تغییر کرده و نظام کیفری شریعت مبنای دسته يکل به

« قانون اصالح موادی از قانون مدني»در  یي کههاتغییرات و بازنگریاین سال، در طي 

مورد از زاویۀ شرعي و دیني کودکي و مناسبات مربوط به آن نیز،  صورت گرفت،

. تعیین مرز کودکي بر اساس سن بلوغ برای دختران و پسران تبلور بازاندیشي قرار گرفت

 ،8384قانون مدني سال  (8286)و ( 8267) موجب مواد اصلي این چرخش بود. به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 هرکس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نماید عالوه بر کیفر»ق.م.ا.:  031ماده . براساس 8

گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس  ضربه شالق محکوم مي 94عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 

ضربه  94دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا  باشد، ولي عفت عمومي را جریحه آن عمل دارای کیفر نمي

 شالق محکوم خواهد شد.
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عنوان سن اهلیت و  را به يسالگ گذار بدون در نظر گرفتن جنسیت فرد، سن هجده قانون

تمام و اثبات رشد در دادگاه از حجر  يسالگ در نظر گرفته و شخص بعد از پانزده فایاست

قه، منظور انطباق کامل قانون مدني با ف به 8308گشت. پس از انقالب در سال خارج مي

توان بعد از را نمي کس چیه»تغییر کرد:  بیترت نیا به (8286)حذف و مادة  (8267)مادة 

عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون  رسیدن به سن بلوغ به

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام »همین ماده، ( 8)بر اساس تبصرة «. شده باشد او ثابت

 «.دختر نه سال تمام قمری استقمری و در 

 توسطانگاری ، انحصار جرمجمهوری اسالمي قانون اساسي 809اصل همچنین، برابر 

رجوع به منابع  ا، بکردهسکوت که قانون  یدر مواردگردید  موظفو قاضي  ملغيقانون 

ستور قضات د يتمام به عالي قضایي نیزشورای  حکم نماید. اعتماد ی قابلاوایا فتمعتبر فقهي 

شیعي و فتواهای مراجع  –مبنای قوانین مدون اسالمي بر های خود را صرفاًداد قضاوت

 سرشناس انجام دهند.

 انتظامی -تسلط رویکرد حقوقی و مداخالت قضایی
، رویکرد غالب در مواجهه 06های اجتماعي در ایران دهه گذاری آسیبدر صحنه سیاست

انتظامي است و علل  -های اجتماعي، رویکرد حقوقي مبتني بر مداخالت قضایيبا آسیب

با سلطه رویکرد  بوده است. موردتوجهبسیار کمتر  ها آنساختاری، اجتماعي و اقتصادی 
انگاری هرچه بیشتر و از سوی دیگر بر تشدید حقوقي، از یک سوی بر فرآیند جرم

-مينمونه، انگاری، برای شود. در زمینه جرميم دیتأکاز پیش موجود  جرائممجازات برای 

-ممنوعیت کشت خشخاش و جرم»در  8327 مي در تیرب اسالشورای انقالتوان به اقدام 

تصویب الیحه »(، 36/4/8306« )قانون اجباری شدن حجاب» ،«8شناختن مصرف موادمخدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

مذکور در این قانون را بدون مجوز طبي استعمال نماید و یا معتاد ولگرد بوده، توسط هر کس مواد مخدر  1ماده . 8

وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفي شده باشد و ابتال به استعمال مواد مخدر مورد تأیید  و یا به مأموران دستگیر شود

ای و در صورتي که هرویین، مرفین  حهتا سه سال حبس جن  قرار گیرد، تحت تعقیب واقع و به شش ماه پزشکي قانوني

ای محکوم  حبس جنحه مواد مخدر مندرج در بند دوم ماده اول( استعمال نموده باشد به یک تا سه سال و امثال آن )
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شاره نمود. ا (81/2/8302« )تصویب قانون مجازات اسالمي»(، 8302)مرداد ماه « قصاص
قانون مجازات اسالمي نیز از  982در ماده « ولگردی»و « گریتکدی»جرم تلقي کردن 

 انگاری در گفتمان انقالبي است.موارد دیگر جرم
قانون تشدید مجازات  انقالب،پس از نیز، در همان اوایل  جرائمدر زمینه تشدید 

شدیدترین یکي از » نوانع بهکه  تصویب شد 8327در سال مرتکبان جرائم مواد مخدر 

 :Sadeghi, Farajiha & Habibzadeh & Omidi, 2017) «احکام مصوب در این زمینه

گرم مواد صنعتي  8که در آن برای حمل و اخفا و نگهداری بیش از  شودشناخته مي (83

 مجازات اعدام تعیین شد. ،برای بار اول و بیش از یک کیلو مواد سنتي
تا سال  انگاری و تشدید مجازات بود که حتيبه سودمندی جرمدر سایه همین اعتقاد 

نامه مدارس، تنبیه بدني و آزار جسمي و روحي کودک امری معمول و تصویب آیین 8392
 شود.در مدارس محسوب مي

حسب ضرورت و شرایط زماني و اجتماعي گذاری، موازی با تحوالت در قانون

اقدامات امنیتي و  ،نهادهای جدید ها وسازمانضمن تشکیل  ،دوران انقالب
شد.  تدارک دیدهمردم امنیت  نیتأمو کنترل  باهدف ها،گشت ای در قالبگسترده انتظامي

جهت مقابله با تهدید انقالب اسالمي، گشت  گشت ثاراهللتوان به ها، مياین گشت ازجمله
و روندان کمیته انقالب اسالمي جهت مراقبت، صیانت از امنیت و آسایش عمومي شه

جرائم خیاباني، گشت جنداهلل جهت مقابله با سربازان  و مواد مخدر و يمقابله با بدحجاب

، گشت يفروش و گران )دادستاني انقالب( جهت مقابله با احتکار فراری، گشت انصاراهلل
در پي گسترش  بنابراین،؛ اشاره نمودرعد )کمیته انقالب اسالمي( جهت مقابله با منافقین، 

موجي از دستگیری و محاکمه، »انگاری و تشدید مجازات و اقدامات امنیتي و انتظامي، جرم
ها آغاز شد و سیل متهمان دستگیرشده به زندان قصر و دادگاه ویژه اموال و اعدام همصادر

 ,Etelaat NewsPaper, 1984/2/18 & Enghlabe Eslami NewsPaper) «روانه شدند

1980/5/13) 

                                                                                                                                        
هر  تواند به جای مجازات حبس حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مقرر یا تنبیه بدني ) خواهد شد، ولي دادگاه مي

 .لي متهم مؤثر باشد( بدهدترک فع کدام در
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 سازی اخالقیپاک

است. این مضمون، از « سازی اخالقيپاک»دهنده مضمون یکي دیگر از مضامین سازمان

ترکیب مضامین پایه اتخاذ رویکرد عفیفانه در روابط اجتماعي و عفت عمومي در عرصه 

جامعه، جلوگیری از ترویج فرهنگ مبتذل و غربي از طریق ویدئو و سینما و حتي 

در  تيجنسی اختالطآموزش ، پرهیز از ها يفروش مشروبها و کاباره کردن جمعتلویزیون، 

، ممنوعیت ورود فیلم خارجي، تصویب هامجامع عمومي و اتوبوس ها،مدارس و دانشگاه

 دولتي، انتزاع یافته است. مؤسساتها و قانون بازسازی نیروی انساني وزارتخانه

« اجتماعي معرف نظامي جدید از اخالق و سلوک» عنوان به، 8329انقالب سال 

(Milani, 2004: 3مدعي برپایي جامعه اسالمي مبتني بر ارزش ،) .ها و اخالق اسالمي بود

های های اسالمي، عملي ناپسند تلقي شده و در زمره آسیببر این اساس، عدول از ارزش

ها و اصول سنت دیني و اسالمي، اتخاذ رویکرد اجتماعي محسوب گردید. یکي از ارزش

بنابراین، عفت عمومي در ؛ وابط اجتماعي و عفت عمومي در عرصه جامعه بودعفیفانه در ر

دار شدن آن را فراهم گذاری، برجسته شده و هر چه که موجبات جریحهعرصه سیاست

مواردی که  ازجملهشد. آورد، با عناوین فساد، فحشا، ابتذال و ... به حاشیه رانده ميمي

حجابي زنان، ترویج فرهنگ مبتذل و توان از بيساخت ميدار ميعفت عمومي را جریحه

آموزش ها، ها و مشروب فروشيغربي از طریق ویدئو و سینما و حتي تلویزیون، کاباره

... و البته  هادر مجامع عمومي و اتوبوس تيجنسی اختالط ،هادانشگاهمدارس و مختلط در 

این بود که انقالب اسالمي بری از هر ي یاد کرد. تصور انقالبیون بر رانقالبیغنیروی انساني 

است و این مسئله یا رهاورد فرهنگ غربي است و یا از رژیم  نوع ابتذال، فحشا و آسیب

ضرورتي انکارناپذیر است. امام خمیني  ها آنسازی جامعه از ی مانده که پاکجا بهپهلوی 

 دارند: دیتأکین مسئله بر ا 8329بهمن  82گذار انقالب اسالمي، در بنیان عنوان به)ره(، 

واسطه نوکری که داشته، مراکز فحشا درست کرده. تلویزیونش مرکز  این آدم به»

بیشتر از  يفروش در تهران مرکز مشروب ... اش فحشاست بسیاری -فحشاست، رادیوش 

است. برای چه؟ سینمای ما مرکز  ماشاءاهلل ياست، مراکز فساد دیگر ال يفروش کتاب
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ینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، فحشاست. ما با س

 (.Imam Khomeini, 1999: 15..« )ما با فحشا مخالفیم.

و در پي آن از  شده شناختهعامل و مروج فساد  عنوان بههای سینمایي آن دوران فیلم

ماند. در کنار آن، ممنوعیت برجای  باًیتقرسینما  383سینمای سراسر کشور، فقط  224

 گذاران این دوره است.اقدامات سیاست ازجملهورود فیلم خارجي نیز، 

سازی اخالقي، ساماندهي و در راستای پاک شده اعمالهای دیگر سیاست ازجمله

و سامانه حجاب بود. در متون  جداسازی جنسیتي امانهستنظیم روابط بین دو جنس از طریق 

؛ رودها به شمار ميبروز بسیاری از مسائل و آسیب منشأضابطه دو جنس دیني، روابط بدون 

، متون دیني داشت عقالنیتریشه در  ،زن میان مرد وساماندهي روابط  ازآنجاکهبنابراین، 

مثابه یک  به سیاست جداسازی جنسیتياستفاده از تکیه به این اصل دیني و با با حاکمیت 

به تنظیم  ،مخالفتي با حضور زنان در عرصه عمومي عابراز هر نوبدون  ، توانستتکنیک

سازی اخالقي خته و هدف پاکرداپ مطلوب خودشکل  بهمناسبات اجتماعي بین دو جنس 

 را محقق سازد.

بر ضرورت حفظ حجاب،  دیتأکاعمال سیاست جداسازی جنسیتي،  موازات به 

المي از حجاب، متفاوت سازی اخالقي بود. تفسیر انقالب اسپاک منظور بهسیاست دیگری 

 عنوان بهو در تضاد با تفسیر سیاست کشف حجاب بود. در سیاست کشف حجاب، حجاب 

شد، اما در گفتمان انقالبي، عالوه بر برشمردن پیامدهای منفي و مانع توسعه شناخته مي

به  بانوانتوانست برای هایي که حجاب ميها و توانمندییتظرفاز حجابي، مخرب بي

: ما به در این خصوص معتقد است رباني شیرازیاهلل آیت .، سخن به میان آمدارمغان بیاوَرَد

ها کنار سایر مردم در کارها خواهیم خانممي ،نگریمزن از دیدگاه انساني سازنده مي

 .(Etelaat NewsPaper, 1979/3/11)دخالت کنند 

از . آغاز شد جیتدر حجاب بهبا های مرتبط سیاست سازیپیادهب، انقال پیروزیا ب

، شدشنیده ميمي توسط زنان لزوم رعایت حجاب اسال مبني برهایي زمزمههمان اوایل، 

د. اشوضع شده ب باره نیقانوني درامشخص و یا پوشش مشخصي برای آن  بدون آنکه
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های حجاب بر روی آنان کارمندان زن ادارات دولتي اولین گروهي بودند که سیاست

مي نباید در وزارتخانه اسال»شد. این دستوری بود که از سوی امام خمیني صادر شد: اعمال 

ها بروند اما باحجاب باشند. مانعي ندارد بروند کار کنند لیکن با ها لخت بیایند. زنزن

در پي این دستور، قانون  .(Keyhan NewsPaper, 1984/2/18) حجاب شرعي باشند

، تصویب و 82/69/8306دولتي در تاریخ  مؤسساتها و انهبازسازی نیروی انساني وزارتخ

اعمال خالف اخالق عمومي معرفي شد.  عنوان بهآن عدم رعایت حجاب اسالمي  بر اساس

، زناني 81/62/8302قانون مجازات اسالمي مصوب  868بند  81ماده  موجب بهدر ادامه و 

ضربه شالق  94ه تعزیر تا که بدون حجاب شرعي در معابر و افکار عمومي ظاهر شوند ب

ه کلیه ب»، 4/2/8303 درای بنابراین، دادستاني تهران با صدور اطالعیه؛ محکوم خواهند شد

ها و سایر واحدهای دولتي و خصوصي، های دولتي و شرکتدر ادارات و سازمان مسئوالن

های برگزارکننده مجالس رها و باشگاهها، تاالها، مسافرخانهاماکن عمومي از قبیل هتل

دارد از تاریخ انتشار غ ميو ابالاعالم و سایر اماکن عمومي  هاغذاخوریجشن عروسي، 

-را نمي اسالمياند از ورود بانواني که رعایت حجاب و پوشش صحیح  موظف اطالعیهاین 

(. برای Jomhori Eslami NewsPaper, 1984/7/26) «آورند کنند جلوگیری به عمل

پوشش و حجاب، قانون نحوه رسیدگي به  نهیدرزمسازی اخالقي پروژه پاکتکمیل 

در مأل عام خالف شرع  ها آنهایي که استفاده از تخلفات و مجازات فروشندگان لباس

 ، تصویب گردید.21/82/8302سازد، در تاریخ دار مياست و یا عفت عمومي را جریحه

ه مواجهه با ویدئو قابل مشاهده است. سازی اخالقي، در نحویکي دیگر از مظاهر پاک

صورت  وارد شد و به رانیبه ا ،یپهلو میهاى عمر رژ سال نیدر واپس ایرسانه یرفناو نیا

رسانه  نیزمان، اثرى از ا نیو ثروتمندان قرار داشت. در ا انیدربار اراختی در محدود

انقالب اسالمى و کاهش رونق  روزىپی با. شد نمى دهیمردم د انینوظهور در جامعه و م

نوارهاى  عیرشد و توز نهیزم نماها،یس يلیو تعط ونیزیوهمچون تل جمعي هاى رسانه

 وعیقشر مرفّه و طبقات باالى جامعه ش انینخست در م دئویفراهم شد. استفاده از و وئىیدیو

 هاى آشنا شدند و ورود دستگاه دیرسانه جد نیمردم با ا شتریکه ب دیینپا رىیو د افتی
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با  «یو مسدودساز تیممنوع» استسی ،يطیشرا نیبه کشور سرعت گرفت. در چن دئووی

ازآن و در سال  پس يمدت .شکل گرفت يراخالقیمضر و غ های لمیف يمنف ریبر تأث دیتأک

ى، عنوان گامى براى مبارزه با تهاجم فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به زین 8302

در  8392تا سال  8302از سال  باًیتقر ب،ترتینیرا ممنوع کرد. بد ها دئوکلوپیو تیفعال

ممنوع  رانیدر ا VHS یو نوارها دئویپخش و یها دستگاه دوفروشیداشتن و خر اریاخت

 .بود

 محوریمعلول

محوری است که از ترکیب مضامین ، مضمون معلولشده استخراجیکي دیگر از مضامین 

ها و اقشار رسانان، تمرکز بر کنترل گروهها و اقشار آسیبتمرکز بر کنترل گروهپایه 

-نشینان، آلونکدستان، زاغهدیده )انقالبیون، زنان، کوکان، زندانیان، معتادان، تهيآسیب

های مراقبتي، ها، اتخاذ سیاستتوجهي به علل آسیبها، بينشینان( و تمرکز بر خود آسیب

 است.انتزاع یافته 

گذاری در این دوره در مواجهه با ها، سیاستانگاری و تشدید مجازاتمنطبق بر جرم 

های اجتماعي معطوف نموده های آسیبهای اجتماعي تمرکز خود را بیشتر بر معلولآسیب

اند. به همین منوال، توجهشان هم در ي کردهتوجه کم، ها آنهای موجده و نسبت به علت

دیدگان ها و اقشار و آسیبر حوزه پیشگیری، بیشتر بر کنترل گروهحوزه درمان و هم د

 برنامه اولدر مفاد مثال  عنوان بهها. اجتماعي بوده است تا شناسایي علل وقوع خود آسیب

برنامه،  0- 2بند  ،ها های آنانجام مراقبت از خروج زندانیان و خانواده بر 82-7بند  توسعه،

، در برنامه دوم پذیرهای آسیبعنوان راهي برای کنترل گروه به های اجتماعيتعمیم بیمهبر 

حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و  ی اساسي، برها يمش خط 9توسعه نیز، در بند 

هت دادن ج»های برنامه مزبور، بر مشيخط 88، در بند پذیراقشار نیازمند و آسیب

ها، عوارض، انتقالي دولت در بودجه عمومي در قالب سوبسیدها، بخشودگي یها کمک

پذیر و نیازمند و راستای حمایت از اقشار آسیب مالیات و سایر تسهیالت و امتیازات در

 عنوان بهمحوری دیدهمحوری و آسیببنابراین، معلول؛ شده است دیتأک« زدایيمحرومیت
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های اجتماعي در ایران دهه گذاری آسیبرصه سیاستدهنده در عیکي از مضامین سازمان

 شود.محسوب مي 06

 اتخاذ رویکردهای حمایتی: حمایت از مستضعفین

دیدگان اجتماعي، اتخاذ تدابیر حمایتي را گذاران، در ادامه توجه به آسیبسیاست

اندازی ، راه«امام 866حساب »توان به ایده مي ها آن ازجملهاند که قرار داده موردتوجه

کنندگان و تشکیل شوراهای محالت، حمایت و پشتیباني از های روستایي مصرفتعاوني

 و ... اشاره نمود. 8اسالميهدایت بنیاد  ازجملهها و بنیادهای حمایتي خیریه سیتأس

های حمایتي در دوران انقالب، طرح مداوم مفهوم عدالت ترین سیاستیکي از مهم

-(، در ایران سیاست2680) يقاراخان ازنظرهوم مستضعفین بود. سازی مفاجتماعي و برجسته

های بعد از توسط دولت ازآن پسگیری دولت مدرن و از زمان شکل ژهیو بههای اجتماعي 

در  کرات بهای که با طرح مسئله عدالت اجتماعي دنبال شده است. مسئله 8329انقالب 

میان مردم همیشه جزو اهداف اصلي  های مقامات و هم درها و سخنرانيشعارها، خطابه

نشینان، دستان، زاغه، در زبان رسمي مقامات، تهيارتباط نیدراشد. انقالب شمرده مي

-قرار مي مورداستفادهدیدگان و... برای اشاره به افرادی نشینان، ستمنشینان، کوخآلونک

یک آسیب  عنوان بهعدالتي بنابراین بياند؛  شده واقععدالتي گرفت که همیشه مورد بي

یک مضمون اصلي بازنمایي و  عنوان بهاجتماعي برجسته شده و واژه مستضعفین 

انقالب »و « انقالب مستضعفین»تا جایي که انقالب اسالمي را،  قرار گرفت مورداستفاده

 دانند.مي« دهه مستضعفین و حمایت از آنان»را  دهه اول انقالب و« هاشدهپایمال

-که مي شدهای دوران پهلوی دانسته ميستضعاف، نتیجه سیاستها، ادر آن سال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ی ، بنیاده(ر)خمیني  مامااز مجوز  پس از اخذمؤتلفه و حزب از بازاریان و اعضای  نفرچند  با تالش 8321در سال . 8

 هپنا رس ننداشت نیزمالي و عمدتاً ت رفع مشکال به منظور مذکور. بنیاد اندازی شدراه «اسالميهدایت بنیاد »تحت عنوان 

 د. بنیادتنهایشان بازگشهخانوادسوی به با کمک بنیاد  انبخشي از آننموده و حتي  مو اقدا جویيچارهو همسر زنان 

-مدرسه شبانهاندازی و راه سیبه تأساقدام ی از بازتولید موارد مشابه، رگیشپی برایاز چند سال و  هدایت اسالمي، بعد

 (.Hosseini, 2005: 105-108نمود )ساله  1-9های خیاباني بچه ردخت مخصوصروزی 
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کنندگان های روستایي مصرفبنابراین، تعاوني؛ بایست در نظام جدید از میان برداشته شود

های واسط بین انقالبیون و مستضعفین و در راستای حلقه عنوان بهو شوراهای محالت 

 گردد.مي سیتأس 8321در سال بنیادی به همین نام،  کاهش آالم آنان تشکیل و

سیاست مواجهه با مستضعفین در آن دوران، مبتني بر پشتیباني، تساهل و حمایت از 

ی اول توسعه جمهوری اسالمي های کلي برنامهدر سیاستمستضعفین بود. در این راستا، 

 «کشور روستاییان  مسکن برای اقشار محروم و نیاولویت دادن به تأم» (8301-92) ایران

 زمان همو  های حمایتيقرار گرفت. در ادامه سیاست دیتأکیک سیاست کلي مورد  عنوان به

دیگر در حمایت از مستضعفان  توجه قابلبا تشکیل بنیاد مسکن انقالب اسالمي است. اقدام 

بود. در  8327ویژه افراد فاقد مسکن، گسترش رسمي محدوده شهر تهران در سال  طور بهو 

کیلومتر  226کیلومتر به  222هرداری تهران، به شکل رسمي محدود شهر را از این سال، ش

و درنتیجه، بسیاری از جوامع حاشیۀ شهر با دریافت خدمات شهری به رسمیت افزایش داد 

ها یکي از نخستین ها و هتلهای مسکوني، خانه، اشغال ساختمانوجود نیباا .شناخته شدند

 ,Bayatداد )جدید در دوران انقالب را تشکیل مي های مقامات مسئول حکومتچالش

2017: 126). 

 ی انقالبیگذار استیسمضمون فراگیر: 

و دقت نظر پیرامون مضامین  06با مداقه در چگونگي شرایط سیاسي اجتماعي حاکم بر دهه 

مضمون فراگیر برساخت شد. با  عنوان به« ی انقالبيگذار استیسمضمون »، شده استخراج

خاص انقالب اسالمي نیست بلکه شرایط انقالبي  طور بهمراد از انقالبي،  کهاین توضیح 

گذاری انقالب گذاری انقالبي نیز، نه سیاستبنابراین مراد از سیاست؛ حاکم بر جامعه است

از شرایط انقالبي و در حال تغییر  متأثرای است که گذاریاسالمي، بلکه آن نوع سیاست

 جامعه به وقوع پیوسته است.

 ضدانقالبهای اجتماعي و سیاسي به انقالبي و گذاری، جریاندر این نوع سیاست

 ضدانقالبرسانان، در مقام دیگری، در زمره بندی شده و منحرفین، مجرمین و آسیبتقسیم

یکي از ، 06در دهه  شدند.سازی غیریت اند،ها اغفال شدهیا کساني که توسط ضدانقالبي
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درکنار نیروهای  ها درواقع آن. بود ماندبا همین دست مر هارزبگری مبينمادهای بارز انقال

 ,Mohammad kourehpaz شدندمي فهم دشمن داخليِ موجمثابه  خارجي به ماجهم

Hossein & Naderi, Hamid, 2022: 33)). 

دیگری گفتمان انقالبي دو گروه هستند: رژیم پهلوی و افراد وابسته به آن و استکبار 

جهاني. بر این اساس، عقیده بر این است که جرم، آسیب و انحراف در ذات انقالب 

موجود نیست و هر آنچه هست یا میراث حکومت گذشته است و یا استکبار جهاني آن را 

-، انحرافات و آسیبگرید انیب بهآورده است.  به وجود از طریق نفوذ فرهنگ و تمدن غربي

 يو نوعي رفتار ضدانقالب دوران طاغوتفرهنگ و تمدن  هبازماند مثابه به های اجتماعي،

-مي از آن حمایت ميب اسالم و انقالشود که استعمارگران برای نابودی اسالشته ميپندا

 وضوح بهاسناد و مواضع انقالبیون  توان در قانون اساسي و سایر. این مسئله را ميکنند

 مشاهده کرد.

در مقدمه قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران نیز، ریشه ستم مضاعف به زنان در 

و موضوع لزوم جبران  شده دهیدطاغوتي بودن حاکمیت و استثمار توسط نیروهای خارجي 

است. نمونه دیگر قرار گرفته  دیتأکدیدگي مضاعف زنان و استیفای حقوق آنان مورد ستم

جرائم  العاده برای رسیدگي بههای فوقدادگاه سیالیحه قانوني تأس»توان در آن را مي

الیحه مذکور، مواد مخدر، تصرف غیرقانوني و  4، مشاهده نمود. طبق ماده «ضدانقالب

کنندگان زمین هم در زمره کساني قرار گرفت. تصرف ضدانقالب جرائمارتشا در زمره 

ي هستند طلبان فرصتها این»با انقالب همراهي نداشته و انقالبي محسوب نشدند: بودند که 

 طور بهها را کردند. اینان زماني این آپارتمان سوءاستفادهکه از حسن نیت رهبری نظام 

« 8ي اشغال کردند که مردم مبارز درگیر مبارزه مسلحانه برای انقالب بودندرقانونیغ

(Ayandegan NewsPaper, 1984/3/7همچنین، انقالبیون، ریشه مهاجرت بي .) رویه

« های اصالحات ارضيبرنامه ژهیو بههای غلط رژیم گذشته، سیاست»روستاییان به شهرها را 

(Etelaat NewsPaper, 1985/3/4)  از سوی دشمنان  شده حسابیک توطئه  عنوان به»یا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 . حجت االسالم خوانساری، رئیس کمیته نظام آباد8
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 مثابه به( و نیز Etelaat NewsPaper, 1984/3/7« )برای به دام انداختن روستاییان در شهرها

 ,Etelaat NewsPaper« )8یک تهدید بزرگ برای انقالب و جمهوری اسالمي»

 دانستند.مي (1984/3/7

های گذاری آسیب، شبکه مضامین سیاستشده یيشناسامضامین  بر اساسدر ادامه 

 گردد.ترسیم مي 06اجتماعي در ایران دهه 
 01های اجتماعی در ایران دهه گذاری آسیبسیاستساختار شبکه مضامین . 2شکل 

Fig 2. The structure of the thematic network of social Harms policy in 

Iran in the 1960s 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 االسالم دامغاني، امام جمعه رامهرمز. حجت8
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 گیریبحث و نتیجه

رصد  ازمندیندر زمان حال،  مؤثرسیاستي راهبردهای  نیو تدو گذاریاستیس ازآنجاکه

در این پژوهش سعي  جهیدرنت، است ياجتماع هایآسیبهای گذاریاستیسنقادانه 

 فهم ، به06دهه ي در اجتماع هایآسیب گذاریاستیس ضمن شناسایي معایب  گردید،

ها و مداخالت در حیطه سیر تطور و پیامدهای کنش از مدارانسیاست و جامعه درست

گذاری سیاست ندهیآ برای مناسب بسترسازی و سویاجتماعي، از یک مسائل و موضوعات

های حاصل از پژوهش، . برابر یافتهدگرد کمکتر مطمئن رییمس های اجتماعيآسیب

های بسیاری ها و ناآراميها، تالطمای انقالبي، همراه با تنش، جامعه06جامعه ایراني در دهه 

بنابراین، برای رفع ؛ گری سیاستي بودگذاری و توليناشي از خأل سیاست عمدتاًبوده که 

شرایط اجتماعي و  های منطبق باگذار تشکیل و سیاستاین خأل به سرعت نهادهای سیاست

گذاری حاکم بر شرایط مزبور، در این سیاسي حاکم بر آن دوران، تدوین گردید. سیاست

بندی مضامیني از قبیل برجسته شد که از سرهم« گذاری انقالبيسیاست»تحقیق با عنوان 

-انتظامي، پاک -یب، سلطه رویکرد حقوقي و مداخالت قضایينشیني گناه/ جرم/ آسهم

ها، معنا یافته بود. در ها و نه علتگذاری حمایتي و مواجهه با معلولسازی اخالقي، سیاست

گذاری ، ابعاد اجتماعي سیاست06های اجتماعي در دهه گذاری آسیبسپهر سیاست

، همچنین، در قرارگرفته مدنظر های اجتماعي به نفع ابعاد حقوقي و قضایي کمترآسیب

های عمدتاً مادی از خصوص رویکرد حمایتي نیز آنچه مشهود است، توجه بیشتر به حمایت

ها و احکام سیاستي چنداني در خصوص مستضعفین و محرومان است و سیاست

-توانمندسازی آن در نظر گرفته نشده است. برابر تفکیک مشونیس از سه نوع سیاست

توان نتیجه گرفت که اگرچه گفتمان انقالبي کار، لیبرال و رادیکال، ميگذاری محافظه

تری های فلسفي و گفتماني متفاوتهیچ قرابتي با رویکردهای چپ نداشته و از بنیان

های اجتماعي را اساساً گواهي برای نقصان برخوردار است، اما از آنجا که وجود آسیب

-شده و به غیریت های رادیکال محسوبگذاریدانست در زمره سیاستکل نظام حاکم مي

سازی سایر رویکردهایي که به عنوان دیگری گفتماني در پي اصالح یا حفظ وضع موجود 
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 بودند، پرداخت.

-گذاری انقالبي در حوزه آسیبمندی فوکو، سیاستمطابق دستگاه نظری حکومت

های آسیب« تبدیل کردنبه مسئله »پس از  حکومت،نیت عقال مثابه بههای اجتماعي، 

ها را در جهت حصول اهداف ژهسوبرد که رفتار هایي ره ميشیوهیا  ها کیبه تکناجتماعي، 

در قالب مفاهیم  هاسوژههنجارسازی بهقرار داده و به دنبال  خود آماجِ تنظیمِ اجتماعي

 -، سلطه رویکرد حقوقي و مداخالت قضایيدرواقع هستند. «مستضعف»و  «انقالبي»

گذاری حمایتي و سازی اخالقي، سیاستنشیني گناه/ جرم/ آسیب، پاکانتظامي، هم

 صورت بهی حکومت هستند که هاها یا تکنیکشیوه ها،ها و نه علتمواجهه با معلول

این  هدفی انضباطي دارند. کارویژه و شده هیتعبی معیني در درون نهادها آگاهانه

 ها، تربیت سوژه انقالبي است.ذهن و هابدندر سطح  ی حکومت،هاتکنیک

های و البته مثبت در جریان هژمون شدن، تدوین و اجرای سیاست تأمل قابلنکته 

توان نمونه مي عنوان بهها بود. مزبور، پذیرش اجتماعي و همراهي مردم با آن سیاست

که پس از انقالب  درمألعامهمراهي مردم را در جریان اجرای حدودی همچون اعدام 

ساختي را مثال زد. باتوجه به تک اسالمي و در قالب وقته تشدید مجازات علني شده بود

های اجتماعي معطوف به بودن جامعه در دوره مزبور، اقناع عمومي برای پذیرش سیاست

گرایي بود، اما اینک و بعد از سپری شدن سالیاني چند های اجتماعي از نوع تودهآسیب

بنابراین، ؛ ت بسیار، جامعه ایران یک جامعه چندساختي استهمراه با تغییر و تحوال

پذیرش اجتماعي هر نوع سیاستي، ضامن موفقیت و به ثمرنشستن آن سیاست  ازآنجاکه

ها، مبتني بر گذاریشود، اقناع عمومي و کسب پذیرش اجتماعي سیاستاست؛ توصیه مي

 اقناع افکار عمومي از مسیر نهادهای مدني باشد.

 سپاسگزاریتشکر و 

های مختلف ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند، کمال از همۀ کساني که به صورت 

 .تشکر و قدرداني را داریم
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 پژوهش اخالقپیروی از اصول 

 .پژوهش در مقاله رعایت شده است اخالقتمامي اصول  

 حامی مالی

غیرانتفاعي دریافت های دولتي، خصوصي و کمک مالي از سازمان گونه چیاین پژوهش ه 

 .نکرده است

 مشارکت نویسندگان 

 .اندتمامي نویسندگان در نگارش این مقاله مشارکت داشته

 تعارض منافع

 .تعارض منافع ندارم 
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