
  
  
  
  

   در يفرهنگاست ي گفتمان سيابيارز: يض سنيتبع
  يراني به جوانان ابخشي هويت

  

  ۲ييآهو يم محسنيابراه، ∗۱يعباس کاظم

  گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهراناستاديار  ۱

   دانشجوي کارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران۲

  )۷/۱۲/۸۶، تاريخ تصويب ۲۱/۶/۸۶ريخ دريافت تا(

  

  دهيچک
 تحـت انتظـام     يسـن  يهـا   منقسم، شهروندان را در گـروه      يسن به عنوان مقوله فرهنگ    

 را موجـب   برآمده از مناسبات قـدرت در جامعـه          ، خاص يگفتماندرآورده و حدوث    

هـاي   دوره از   يکي يجوان . دارد يسنهاي    گروه يبخش برا  ي هست ي کارکرد شود که  مي

 بـه   بخـشي  هويـت  و   ييف، بازنما ي تعار در خصوص  را   يا  است که حوزه منازعه    يسن

در  غالب   ي احکام گفتمان  مرور ضمنتا  ند   درصدد نويسندگان. دهد  مي خود اختصاص 

د نـ ين پرسش پاسخ گويبه اگذار،  استي سيل گفتمان نهادها يبا تحل خصوِص جوانان،   

ـ ي جوانـان ا    به بخشي هويت در   يفرهنگاست  يگفتماِن س که   بـر چـه رويكـرد يـا         يران

بـه   يستيـ بان مقاله را    ي مطرح شده در ا    يکردهاي رو يبررس ؟رويكردهايي مبتني است  

شـود   داده مـي  ن مقاله نشان    يادر   . قلمداد کرد  يجوانهاي    گفتمان يشناس نهيريعنوان د 

 يکردهايش به رو ي، گرا ِث احکاِم بارِز مندرج در آن     ي از ح  يفرهنگاست  يگفتمان س  كه

 ي ضمن يا ن استدالل فوق، اشاره   يهمچن.  دارند يساز به جوان   ساز و موجه   لهأدوگانه مس 

  .  در جلب مشارکت جوانان دارديزان اجتماعير ق برنامهيل عدم توفيبه دال

  .، هويتيفرهنگاست ي، سي، جوانيض سني، تبعيحکام گفتمانا :واژگان كليدي

                                                 
 E-mail: akazemi@ut.ac.ir                                                                 ٠٢١ـ٦١١١٧٨٦٨تلفن : نويسنده مسؤول. ∗
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  مقدمه
 ۲۴ن سـطح خـود،      يت جـوان کـشور بـه بـاالتر        ينون جمع ران، اک يت ا ي جمع يبا توجه به هرم سن    

ـ  هزار نفر کـل جمع     ۴۷۲ون و   يلي م ۷۰ هزار نفر در مقابل      ۹۵۲ون و   يليم ده يرسـ ) ۳۹,۳۵و درصـد    (ت  ي

ن يبا ا . وسته آرمان مشارکت کامل جوانان را در سر پرورانده است         يران، پ ي در ا  ياست اجتماع يس. ١است

 مناسـب   يجـاد بـسترها   ير و ا  ياخهاي   به کل کشور در سال    ت جوان نسبت    يرغم رشد جمع   يعل«حال،  

  . ٢»است  درصد۲/۲۱انه آنان، نرخ مشارکت جوانان يجو مشارکتهاي  تي فعاليبرا

اسـت  ي، درصـدد اسـت تـا گفتمـان س         يقين عدم توف  يل چن ي بردن به دال   يزه پ يمقاله حاضر، با انگ   

دهنـده   تنها نشان حاضر  ل گفتمان   يتحل. ل قرار دهد  يرا مورد تحل   رانيادر   در خصوص جوانان     يفرهنگ

 مـا قابـل     طالعهن، اگر چه م   يبنابرا.  است ينه مطالعات جوان  ي مطرح در زم   يکردهايش نهادها به رو   يگرا

ـ توان  ميها ن استداللين حال، اي نخواهد بود، با ايش گفتمانين گرا ي چن يريگ ل شکل يگسترش به دال   د ن

  . رندي استفاده قرار گتر مورد گسترده مطالعات يبه عنوان مبنا

 و يسـاز، سـبک زنـدگ    سـاز، موجـه   لهأکـرد مـس  ي را در چهار روي، ابتدا مباحث نظر   مقالهن  يدر ا 

م تـا   يکنـ   مـي  ليـ ران را تحل  يگذار در ا   استي س يگفتمان نهادها سپس،  . ميينما  مي  ارائه يه اجتماع يسرما

حـسن  . ش دارد ي گـرا  ي نظر يکردهايک از رو  ي آنان از جوانان به کدام     بخشي هويت و   ييم بازنما يابيدر

ـ شناسـانه را در جهـت کـشف دال    بي آسين است که فرصت يسه در ا  ين مقا يا ـ ل عـدم توف ي اسـت  يق سي

  . سازد  ميگذاران در جلب مشارکت جوانان فراهم

 ي و به طور کلـ يف جوانيازمند بازتعري نيفرهنگاست ي سي، بازساز ي و دموکراس  ر توسعه يدر مس 

کـاوش و   .  مرتبط با سن است    يد معان ي فرهنگ در محدودِه تول    ي نظر يادهاينق کاوش در ب   ي از طر  ،سن

 يهـا  اسـت ي و س  يجتمـاع قـات ا  يج تحق يدهد که نتـا     مي ، نشان يل سوژه شدن جوان   ي در دال  يشيبازاند

  . حاصل از آن استهاي  يندي و ناخوشا٣يض سني مسلط تبعيدئولوژيد ايبرآمده از آن در کار بازتول

ـ  در شـبکه توز    ي خاص ة غالب است که از حوز     يفرض وجود گفتمان   شي پ ي، حاو يض سن يتبع ع ي

هـاي   قدرت ممکن است بنا بـر سـاختاِر شـبکه نـام           هاي   ن حوزه يان و حاکمان ا   يقربان. ديآ يقدرت برم 

 اجتمـاع؛ جوانـان در   يت سنت ين، در موقع  يدر خانواده؛ فرزندان در برابر والد     : رندي به خود بگ   ياگونگون

  .جوان در برابر حاکمان بزرگسال) محکوم( شهروندان ا و در جوامع مدرن؛دهيش سفيبرابر ر

                                                 
ارديبهـشت  [،  ١٣٨٥نشريه گزيده نتايج سرشماري عمـومي نفـوس و مـسكن            ،  نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن      .١

  >http://www.sci.org.ir/content/userfiles/_census85/census85/natayej/tables/J-11.html< :در] ۱۳۸۶
 : در] ۱۳۸۶ارديبهشت [، ۱۱، ص انداز بيست ساله جوانان در چشم سند ملي .٢

<http://www.javanan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=551> 
3. Age Discrimination  
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 ييهـا   انـگ  يابد، حاو ي  مي  نظم ي سن يز و نابرابر  ي تما يساز يعي که بنا بر طب    يفرهنگاست  ي آن س 

 کـه حـول     يتين هو يچن. ف کرده است  ي تعر ي و يت سن ي موقع يت هر شهروند را بر مبنا     ياست که هو  

 آلتوسر. شود  مي تيد و تقو  ي فعاالنه توسط شهروندان بازتول    يا وهيت، به ش  موضوع سن متمرکز شده اس    

ک دولـت، نـه فقـط       يدئولوژيـ  ا يها ک در عملکرد دستگاه   يدئولوژي ا يهاده دارد که هنجار   يعق) ١٩٧١(

گران و به طور يمان با د مان و از ارتباطات تين درک ما از خودمان، از هويدرک ما از جهان، بلکه همچن

تـا بـر اسـاس    هـستند   از مطالعات سن که درصـدد  ج حاصلي نتايبرخ. دهد  مي جامعه را شکل   با   يکل

 از يبخـش بـه عنـوان    ز  يد ن ن را انتظام بخش   يفرهنگاست  يقات، س ي حاصل از تحق   ي و اثبات  ينيعهاي   داده

  . کند  مي کمکيد معني، به بازتولين ساز و کاريچن

را از  يـ ز . فرهنگ است  يازمند کاوش در مباحث نظر    يقاً ن ي عم يمطالعه جوان ن است که    يد ما ا  يتاک

 يهـا  يدئولوژيـ محاط در ا  تواند از حصاِر احتجاج       مي ي اجتماع قيحقم سودمند، ت  يگسترش مفاه ق  يطر

 و  ترندي خوشا يفرهنگ يها استيبه س ممکن است    يقاتين تحق ي چن آورد دست. ابدي ييرها گرا ر واقع يغ

  . شوندمنجر  يترسودمند

  
   ي فرهنگمريبه مثابه اسن 

 و منفک از فرهنگ در نظر گرفتـه         يعيک، طب يولوژي ب ي، امر يسن به عنوان نشاِن گذر زندگ     اغلب  

؛ هـاروود،  ۱۹۹۳زبـام،  يکوپلند و نو(  است يـ فرهنگ  ي اجتماع يا  که سن برساخته   يدر حال . شده است 

، رديـ استفاده قرار گ  مورد   ي گروه يبند سن ممکن است به عنوان مقوله     ). ۱۹۹۴لز و فاکس،    يامز، گ يليو

  همـراه اسـت    يرانه به لحـاظ فرهنگـ     ي نگرش سوگ  يشه با نوع  ي هم يسنهاي   يبند  که طبقه  ين معن يبه ا 

هـا،    ممکـن اسـت بـه عنـوان دارنـده فرهنـگ، ارزش             يک گروه سـن   ي .)۱۹۹۵ان،  يلز و ر  يهاروود، گ (

ن يـ گـران را از ا    يالً د ن اشخاص معمـو   يهنجارها، رفتارها و زبان خاص خود در نظر گرفته شود، بنابرا          

؛ ۱۹۸۹لـز،   يکوپلند، کوپلنـد و گ    (کنند   ي م يابير، ارز يا خ ي دارند   ي سن ي آنها همسان  ينظر که با گروه سن    

  ).۱۹۹۱گران، يکوپلند و د

 شخص از خود به عنـوان       يف ذهن ي است و از تعر    يت اجتماع يهوهاي    از گونه  يکي يت سن يهو

 ي تعامـل اجتمـاع    يت بر مبنا  ين هو يا). ۱۹۸۶ل و ترنر،    تاجف(رد  يگ  مي شهي ر يک گروه سن  ي از   يعضو

ـ ). ۱۹۹۹ون،  يـ الن و مـک ا    ي(ابد  ي  مي گران و جامعه ساختار   يک شخص با د   ي  يت سـن يـ عـالوه، هو ه ب

  ). ۱۹۹۸امز، يليهاروود و و(د ينما  ميک شخص را وساطتي ين نسلي بيتجربه ارتباط

 ـ مانند  شوند  مييگذار امع مختلف نام در جويخاصهاي  ، با واژهيسنهاي  ن موضوع که حوزهيا

ـ دهنـد     مـي ر مـرز ييـ ک جامعه مشخص، در طـول زمـان، تغ  ين در يهمچنو  ي، جواني، نوجوانيکودک
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 سـاخت   ي مرتبط بـا سـن بـه صـورت اجتمـاع           يمعانجه،  يدر نت .  بر رابطه فرهنگ و سن است      يديتاک

). ۱۹۹۶رابرتـسون،   (شـوند     مـي   مـرتبط  ي عنـوان سـن شخـص      تحـت  يولوژي با ب  ياند و تنها اندک    افتهي

 بـه هـر حـال،        و دن شـو  يبنـد  مي تقـس  يريو پ  يانسالي، م يممکن است به جوان   ز  ين يبزرگسالهاي   سال

 و به عنوان    افتهيار بزرگ تنزل    ين مقوالت بس  يک از ا  يشود، به هر      مي دهي نام ١ين نسل يف آنچه سن  يتعار

امز و گـرت،    يـ لي؛ و ۱۹۸۱لدمن و گولـدمن،     گو(ابد  ي  مي ريين مقوالت تغ  ي در خالل ا   يفردهاي   حرکت

۲۰۰۱.(  

  
  ي چهارگانه به جوانيکردهايرو

 بـر   ي مبتنـ  يفرهنگـ  يها استي، مجموعه س  يض سن ي نقد از تبع   ، در )٢٠٠٥(گران  يت و د  ين را يگ

 را بـه عنـوان      ي، کـه جـوان    »سـاز  لهأکـرد مـس   يرو«) ١: دکن  مي کرد متمرکز يل دو رو  ي را ذ  يزات سن يتما

 را بـه عنـوان دوره       ي، کـه جـوان    »ساز موجهکرد  يرو«) ٢رد و   يگ  مي  در نظر  ي اجتماع  نظم يبرا» ديتهد«

 ياجتمـاع  يدگاه تجارب برآمـده از زنـدگ      يهر دو د  . دكن  مي  متصور ي شهر يدر زندگ » مصرف منفعل «

کدام از   چيه. ندکن ي م يبند گذارند و جوان را به عنوان شهروند نوع دوم دسته          ي م يده باق ي را پوش  يجوان

، چـرا کـه همـواره در کـار          شد نخواهد   منجر مطلوب و عادالنه     ياست اجتماع يبه س  فوق   يکردهايرو

 ي اجتمـاع  يروهـا ي ن توان نمودن و از دست دادن       يا هي، حاش ي سن يها ن گروه يز ب ي تما يد مرزها يبازتول

  . است

 بر  ين مبت يت جوان ي وجود دارند که درصدد درک مسائل مرتبط با هو         ياتيدر مقابل، مجموعه نظر   

سـبک  «کـرد   يدو رو .  هستند ياندوخته شده حاصل از آن در فرهنگ جوان       هاي   هيسبک مصرف و سرما   

عمـده مباحـث    . ندا ي درک فرهنگ جوان   ي برا يسودمندتر يها نيگزي، جا »يه اجتماع يسرما«و  » يگزند

 برآمـده  ياعه اجتميانداز و اندوختن سرما    فاصله يابيت  يه هو يکرد بر قدرت در جامعه بر پا      ين دو رو  يا

  .است يمبتن ، مصرفةوياز ش

 يبنـد  مياسـاس تقـس     را بـر   يات در خصوص جـوان    يات و نظر  قي از تحق  يا نجا ما مجموعه  يدر ا  

م ي و در صدد خواهيشناسانه از جوان  است شناختيا م که مجموعاً مجادلهيينما  ميائهچهارگانه فوق ار 

 يريدر تفاسـ  . ميار دهـ  بحث قر مورد  ،  يات فرهنگ يظر ن يدگاه را بر مبنا   ي وارد بر هر د    يبود تا انتقادها  

ن، يهمچنـ . سند بارز است  پ  و فرهنگ مردم   يجمعهاي   ، رسانه ياسيگردند، مداخله اقتصاد س    يکه ارائه م  

ت، طبقه و   ي منقسم مانند جنس   ياجتماعهاي   ن مقوله ي ب ي خاص ي همپوشان يرسد که در موارد    يبه نظر م  

  . دنژاد با مقوله سن وجود داشته باش

                                                 
1. chronological ages 
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 يه نظم اجتماع  يعل» ديتهد« را به عنوان     ي جوان ة که دور  يمجموعه مجادالت  :ساز لهأکرد مس يرو )الف

در کنـار  [ يخيکـرد بـه لحـاظ تـار    ين رويا. ندا يساز قابل بررس  لهأکرد مس ي رو کنند، تحت نام    مي ريتفس

شناسـانه و    جـرم هاي   گاهديشود که ابتدا از د      مي  را شامل  يق جوان ين دوره تحق  ياول] ١ساز موجهکرد  يرو

 ي در برابر انتقادها   ياما به زود  مشتق شد    يـ اجتماع  يمتمرکز بر موضوعات اقتصاد    يانه افراط يفردگرا

فرهنـگ  «و  » يمقاومت خرده فرهنگـ   « بر   يد مبتن ير جد يرمنگام قرار گرفت و تفاس    يکاگو و ب  يمکاتب ش 

ـ نگر ي چنان به موضـوع مـ      ،يخرده فرهنگ هاي   ليتحل.  آن را گرفت   يجا» محور  سبک يجوان ست کـه   ي

  ).۲۰: ۱۹۹۰کوهن، (» ت نداردياش واقع يي در خارج از بازنمايجوان «ييگو

کردند  ياستدالل م ن  يچن مجرمانه اصرار داشتند و      »تيفرد«وجود   مانند لومبروزو بر     يشناسان جرم

به خود گرفته   تر   افتهي رشد   ياست که صورت   ي در برابر رفتار انسان    يل باطن ي و م  ي موروث يجرم امر «که  

  ). ٣١٠: ١٩٩٢، ترلندسا (»است

 ي و هنگـام   يبعد از جنگ دوم جهـان     هاي    در خالل سال   ي از انحراف جوان   ير خرده فرهنگ  يتفاس

 آشـکار   ي اجتماع يکپارچگي منتظره در کاهش نرخ جرم و        ي پساجنگ به عنوان امر    يکه وفور اقتصاد  

ش ي، افـزا  يجـرم اقتـصاد   هـاي    زشيـ رفـتن نـرخ انگ     االل ب يدر مقابل، به دل   . افتيت  يشده بود، عموم  

ـ جدهـاي    گونـه  ]و[ بـر دسـته      ي مبتنـ  يخشونت جوان « جرم مانند    ي انحراف يها  در گونه  يدار يمعن د ي

  .  اتفاق افتاد)٣٧: ١٩٩٦، يچان (»استفاده از مواد مخدر

 مـستقر  ييکايرشناسان ام  از جامعهيمجرمانه توسط گروههاي  تقاد از برداشت ن ا ين تالش برا  ياول

شناسـانه از تخلـف       جامعـه  ييجاد الگـو  ي، خواستار ا  »٢کاگويمکتب ش «. ت شد يکاگو هدا يدر دانشگاه ش  

ـ  شد کـه در ا     يا انهيشناسانه فردگرا  جرمهاي    گزارش ي برا ينيگزي به مثابه جا   ينوجوان ن دوره مـسلط    ي

ـ  و نيتخلـف نوجـوان   کـه  کنـد   ميستداللح از جرم، در عوض ا     ين توض يکاگو با رد ا   يمکتب ش . بود ز ي

ک يـ وجود «تواند   مي  خودش مطالعه شود،   ينه فرهنگ ي که در زم   يرفتار مجرمانه، هنگام  هاي   گر گونه يد

                                                 
ساز  چون رويکرد موجه. ايم بندي رويکردها را بر مبناي تقدم در اثربخشي مرتب کرده ذکر اين نکته الزم است که ما دسته .١

سـاز و    مـسأله د، اين يکـي را بـين رويکـرد          در مطالعات، منجر به رويکرد سبک زندگي ش       » مصرف«با لحاظ نمودن مفهوم     

ايـن  . ساز، از نظر تاريخي متخلخـل و مـوازي هـستند           ساز و موجه   مسألهايم و گرنه رويکرد      رويکرد سبک زندگي قرار داده    

ساز زودتر از    در واقع مطالعات رويکرد موجه    . ترتيب ابداعي به دليل پيشگيري از گسست بين مطالب صورت پذيرفته است           

ويکردها آغاز شده است اما سپس با نظرياتي انتقادي، موضوعاتش در بستر رويکرد سـبک زنـدگي دنبـال شـد کـه                       ديگر ر 

 . امروزه نيز مطرح و تحت مطالعه است
2. Chicago School 
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ـ     ي و نـه اثـر     ي فرهنگـ  ي هنجارها ه واسطه ن شده ب  يي تع يواکنش عاد   » را نـشان دهـد     ي از نقـص روان

  ).٤٠: ١٩٨٤، سيفر(

 که از نقطـه  ي بهنجار هنگامي به مثابه واکنش   يرو کاگو در تمرکز بر کج    يمتعاقباً مطالعات مکتب ش   

 بـه عنـوان     »تيـ محل«د بـر    يـ ن زمـان، تاک   يدر هم . افتيده شود، ادامه    ي د »منحرف«نظر خود کنشگران    

کـرد    مي د بود که استدالل   ي جد يکردي در حال انتقال به رو     ،ي انحراف جوان  درک در ي ارجاع يچارچوب

ا خـرده  ي »فرهنگ«ک ي از ي که بازتاباستها  ها و ارزش از هنجاريا د مجموعهي مستعد تول يخود جوان 

  .فرهنگ قائم به ذات است

 کـه رفتـار منحـرف محـصول     کند  ميکاگو، استدالليپردازان مکتب ش هي از نظر يکي،  )١٩٦٣ (بکر

 کـه انحـراف را      يکسانهاي    ساختن نقش  ه واسطه  ب ياجتماعهاي   گروه«.  است ي اجتماع »يزن برچسب«

 عنوانژه و برچسب زدن به آنها به      يبه اشخاص و  ها   ن نقش يله منتسب کردن ا   يوسه  بکنند و     مي سيسأت

متخلـف، در   هـاي    ه بکر، خرده فرهنگ   يبر اساس نظر  ). ٩ص( »ندينما  مي  انحراف را خلق   ها، يرخوديغ

س ي مسلط، مانند پل   يد کننده هنجارها  ي تول ي نهادها ِني آغاز يمنفهاي    که واکنش  ت انحراف يند تقو يفرا

عمال  ا ييها ن خرده فرهنگ  يشوند و در ادامه چن      مي  مسبب آن بوده است، محبوس     يجمعهاي   سانهو ر 

نهـا توسـط جامعـه       بـه آ   منتسب شده  يساز شوند که در بازگشت، بدنام     ي را مرتکب م   يشتري ب يانحراف

  .کند يت ميمسلط را تقو

ـ بر ا ،  )١٩٦١(کز  يکاگو، ماتزا و س   يگر مکتب ش  يپرداز د  هيدو نظر در مقابل،     کـه خـرده     تـصور ن  ي

آنهـا در   . كردند متشبث خواهند شد، اعتراض      ي کنش انحراف  يها  قالب يها در هر مورد به بعض      فرهنگ

 يهـا  ارزش کـه  يمـشروع هاي  خرده فرهنگ نام برد که يطيتوان از شرا يم که   دنکن يعوض استدالل م  

  .ستنديط در چالش ن جامعه مسلي اقتصاد ـينند، با نظم اجتماعيب  مي را تدارکينيرزميز

 را به يکه جوان يدگاه رسم ين د ي را بر ا   يکاگو درصدد بود تا انتقادات    يمشخص است که مکتب ش    

 و در عـوض اذهـان را متوجـه    کنـد د، وارد ينما  مي قلمداديد نظم اجتماعيعنوان رفتار منحرف و تهد  

، بـر خـالف     يرا در موارد   منحرف   يجه رفتارها يا نت ي کرده يجمعهاي    مانند رسانه  ييها  حوزه تياهم

  . دير نماي تفس جامعه مسلطينظم اجتماعتصور، به سوِد 

، حـول مفهـوم     )١اس يسـ  يسـ  يس (رمنگامي، سپس در دانشگاه ب    ي جوان يها مطالعه خرده فرهنگ  

: ها عبـارت بودنـد از      رمنگام، خرده فرهنگ  يسندگان مرکز مطالعات ب   ي نو يبرا. قدرت گرفت  »مقاومت«

 تحـت   يمستقر در مواضع ساختار   هاي    که توسط گروه   ي زندگ يها ا سبک يان  يوجوه ب  معنا،   يها نظام«

                                                 
1. CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies) 
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 حـل   يهـا بـرا     ن گروه يکننده تالش ا   تند و منعکس  افي مسلط بسط    يي معنا يها سلطه، در پاسخ به نظام    

 در شـوکر،    ٨: ١٩٨٥ک،  يـ بر(» تـر بودنـد     گسترده ي نظام اجتماع  ءنهي برخاسته از زم   يتناقضات ساختار 

 ياول مطالعات. دکرم ي به دو دوره تقس يستيرمنگام را با  ي در ب  ين حال، مطالعه فرهنگ جوان    يا ا ب). ١٩٩٤

را آشـکار سـازد و دوم،       از مقاومـت     يا دهيـ چي، ابعاد پ  ية خرده فرهنگ  يکه درصدد بود با گسترش نظر     

 بـه عنـوان    رايه سبک زندگي وارد نمود و نظري خرده فرهنگةي نظرر را بياري که انتقادات بس   يدوره ا 

  .شنهاد کرديل پيبد

نه اوقات فراغت جوانان    ي در زم  ي جار ي که معان  کند  مي ستداللا )١٩٧٥( مقاومت، پارکر    نةيدر زم 

ن يت شـده از طـرف فرهنـگ والـد         يسـرا هاي    از ارزش  ي سنت يستمي س توسطورپول  يطبقه کارگر در ل   

ا بـه عنـوان نقطـه       يـ نتايپـساجنگ بر   جامعه   يرات ساختار يي کارگر، در تغ    جواناِن طبقة  .جاد شده بود  يا

ن استدالل، با توجه به امتداد فرهنگ جوانان از         ياساس ا   بر .ابندي  مي گاهي جا ي جوان يها  فرهنگ ييابتدا

  . ردي قرار گي با توجه به مفهوم طبقه مورد بررسيستين، خاستگاه مقاومت بايفرهنگ والد

ـ موقعدر   »کيسـمبول  يجمعـ واکـنش   «هـا بـه عنـوان        تصور خرده فرهنـگ     از  ،ي طبقـات  يهـا  تي

ه کـوهن،   يـ بر اساس نظر  .  اثر کوهن اقتباس شده است     » و جامعه طبقه کارگر    يکشمکش خرده فرهنگ  «

شـان در   ي واکـنش جمعـ  يريپـذ ط امکـان  ي در شرايستي بايجوانهاي  عت و کارکرد خرده فرهنگ    يطب

 يي و جابجـا ١٩٥٠ دهـه   در خاللي از توسعه شهريامدي به عنوان پ  يشکستن جوامع طبقه کارگر سنت    

کـوهن اعتقـاد دارد خـرده       . ود مـسکن مـدرن درک شـ       يهـا  تيد و وضـع   ي جد يها به شهرها   نوادهخا

 ي اجتمـاع  ي زنـدگ  ي قبلـ  ي الگوها د و يجدهاي   تي در وضع  ين زندگ يها، به پر کردن شکاف ب      فرهنگ

  .ندکن  مي مبادرت بر قسمت جوان طبقه کارگري کارگر سنتطبقة

 ينديخ فرا يتار«كند ي است که استدالل م    يک گرامش يدئولوژي ا يفهوم هژمون کرد مرهون م  ين رو يا

 سـلطه و  ]عامـل [ن بـه عنـوان هـر دو    ياديک طبقه بنيدر طول آن که ها  يو تراضها   است از کشمکش  

بنـت و    (»ز عمـل خواهـد کـرد      ي ن ي و معنو  ي بلکه در روابط اخالق    ي در روابط اقتصاد   فقطت نه   يهدا

تـر بـه     نييطبقه پـا  «:  که کند  مي  اشاره رمنگاميمکتب ب ،  ي استدالل گرامش  با نظر به  ). ١٩٩: ١٩٨١،  نيمارت

 کنـار آمـدن   يهـا  وهي شـ  وها   ها و واکنش   ي از استراتژ  يا مجموعهکه  شود    مي دهيکش يا»صحنه منازعه «

  ).٤٤: ١٩٧٦،  و جفرسونهال (» استمانند مقاومت

کاگو يمکتب شـ برآمده از ه مقدم  يضکه فر ، نشان داد    رمنگامي مکتب ب  ي دوم اعضا  ةدور يها تالش

 يهـا  فتـار بهنجـار در مواجهـه بـا محـدوده      درک انحراف به مثابه ري برايديکلرا ها   که خرده فرهنگ  

ن يـ از ا .  از مسائل را ندارنـد     يا  به پاره  يي پاسخگو ييگرفت، توانا   مي  در نظر   خاص ي اجتماع يرامونيپ



 
  

  

  
 ١٣٨٧ر بها، ٣٣نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

٣٠

تـا   کردنـد ن  يگزيجـا  را   يه سـبک زنـدگ    يـ نظر،  يرده فرهنگ ه خ يبا انتقاد از نظر   رمنگام،  ي ب يرو، اعضا 

  . دن به دست ده»خانه«ن در ي و همچنيط اجتماعي جوانان در محيوه زندگي فهِم شي برايديد کلنتوانب

 را در مطالعـه فرهنـگ   يه خـرده فرهنگـ  ي نظري ناتوان،)١٩٧٥ ( و گاربريبه عنوان مثال، مک روب 

ق فقدان رابطة دختـران     ياش گاربر، در تصد    سندهي و همکار نو   يمک روب . شود  مي دختران جوان متذکر  

م اوقـات  يد تنظـ يتواند به کنتـرل شـد    مين فقدانيد که اکردنها، استدالل   خرده فرهنگ يساز در گروه 

ـ کننـد کـه، بـه ا       يآنها استدالل م  .  داده شود  ارجاعن  ي والد يفراغت دختران از سو    دختـران  «ل،  يـ ن دل ي

دختـران  «نکـه فرهنـگ     ي و ا  »کننـد  يپسران اتخاذ م  هاي   ه خرده فرهنگ  سبت ب  را ن  ينيگزي جا ياستراتژ

  ). ٢١٩: همان (» شده استيده خانه و اتاق خواب ساخت يعني حول قلمرو دسترس دختران، »١نورس

 دختـران و زنـان      يي وابسته به مد و رقص، توانا      ي، در خالل سپهرها   يبر اساس استدالل مک روب    

 يمردانه مقاومت مبتنـ   هاي   نييشتر از تب  ي از مقاومت، اغلب ب    يا به عنوان گونه  جوان در استفاده از سبک      

بـه   [يفـانتز هـاي    طيجـاد محـ   يا« کارکرد رقص بـه عنـوان        يمک روب . بودخواهد  کننده   نييبر سبک تب  

 را خـاطر نـشان    ) ١٣٤: همـان  (» زنان و دختـران    ي مهم خصوصاً برا   يده و روابط جنس   يپوش] اصطالح

  . کند مي

نـاظر بـر کـاربرد واژه       اول  در درجـة    ساز وارد شده است،      مسألهکرد  ي که به رو   ي انتقادات مجموعه

دوم، در درجـة     اسـت و     ينه اجتماع ي از زم  يد کردن جوان  يثر از تجر  أدر مطالعات است که مت    » انحراف«

 يمين حال، هر چند مفـاه     يبا ا .  به اصطالح منحرف   يل رفتارها يکرد به دال  ين رو ي ا يعدم توجه کاف  به  

 يرييـ تغه ابداع شدند، امـا      يات اول ي نسبت به نظر   ي انتقاد يدگاهيبا د » مقاومت«و  » يبرچسب زن «چون  

دگاه يکاگو، د يمکتب ش رمنگام نسبت به    ي اول مکتب ب   ةن که دور  يبا ا . اند جاد نکرده ياکرد  ي در رو  ياديبن

. انـد  ساز درک کرده   مسألها   ر ينان جوان دگاه، همچ ي به موضوع داشته است، اما هر دو د        يتر نگرانه مثبت

 ين دارند که با مفروض گرفتن نظم اجتماعيشناسانه نخست ات جرمين اشتراک را با نظر    يدگاه ا يهر دو د  

 هر کدام متفاوت    ين مقابله برا  يل ا يکنند، هرچند، دال   يه آن نظم برآورد م    يعل يا دورهرا   يجوانمسلط،  

ک يـ ل  يـ ماندند تـا دال    يرمنگام م ينتظر دور دوم مکتب ب     م دين سه حوزه با   يپردازان ا  هي نظر يتمام. است

 ي در نگرش به جوان    ي پاسخ داده شود که در نوع خود، انقالب        يکرد سبک زندگ  يانه آنان با رو   يگرا جانبه

  .جاد کرديا

ـ کـرد پ ي بـا رو  سـاز  موجهکرد  ي، رو يخياز نظر تار   :ساز موجه کرديرو )ب  و ي مـواز يتين، وضـع يشي

دوره مـصرف   «وان   را به عن   ي است که جوان   ييها ه برداشت ي ناظر بر کل   ساز موجهکرد  يرو. متخلخل دارد 

                                                 
1. Teeny Booper 
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 يا مقدمهبه مطالعات،   » مصرف« با وارد کردن مفهوم      ساز موجهکرد  ي رو اگر چه . رديگ يدر نظر م  » منفعل

ش به ارمغان آمـده از      يشود، اما گشا   يمحسوب م  ي چون سبک زندگ   ين و کارآمد  ي نو يها  نگرش يبرا

ز يجـاد تمـا  ير از ايما را نـاگز م ـ  يد داريکأ تيت سبک زندگيـ و ما بر اهم يرد سبک زندگکي رويسو

ع اوقـات فراغـت     ي صـنا  ي بـر مبنـا    يه فرهنگ جوان  ي توج يکرد، در پ  ين رو يچون ا . کند  مي ن دو ين ا يب

  . ميا کرد استفاده کردهي رونيل ايات ذي نظري ارائه تماميبرا» ساز موجه«است، ما از مفهوم 

 و  يکي تکنولوژ يها شرفتي منفعل در پ   ييگرا  بر مصرف  ير معاصر از فرهنگ جوان    يتفاسعمل،  در  

مفهوم فرهنـگ  .  اتفاق افتاد١٩٥٠ل دهه ي و اوا١٩٤٠است که در اواخر دهه  يمبتن ي ـ اجتماع ياقتصاد

 در اوقـات فراغـت     يکـسان يات  يلوغق و مـش   ي نوجوانان در عال   ين فرض بود که تمام    يجوانان، حامل ا  

در . کـا بـود   يا و امر  يـ تاني در بر  ي و وفـور اقتـصاد     يدوره پساجنگ، دوره ترق   ). ١٣٨١شوکر،  (اند   ميسه

هـاي   مگر گـروه  ها   به همه گروه  « و   ديثروتمندتر تجمل آفر  هاي    طبقه ي برا بارهکي،  ييگرا جه، مصرف ينت

هـاي   کي، با تکن  ييگرا  مصرف ي انتقال ين الگوها يچن). ٢١: ١٩٩٣،  باکوک (»افتيرتر گسترش   ي فق يليخ

ـ ت بيداد که هم در کم      مي ن امکان را  ي ا ي مصرف ي شده بود که به کاالها     يد انبوه مواز  يد تول يجد شتر و ي

 وجـه   ياري به طـرق بـس     يبازار جوان . د شوند ي که در قبل از جنگ ممکن بود، تول        يزيتر از چ   هم ارزان 

شـان   ني که هنـوز بـا والـد       يسانجوانان، خصوصاً ک  . ن بود يمحور نو  ن جامعه مصرف  ير گسترش ا  يناگز

 ي از کاالهـا   يا ، محدوده ١٩٥٠در اواخر دهه    . زان درآمد حاصله را داشتند    ين م يشتريکردند، ب   مي يزندگ

 شامل  ي مصرف ين کاالها يچن. آغاز به ظهور کرد   شد    مي ي جوانان طراح  ي برا خاص که به طور     يمصرف

 يا قـه ي دور در دق   ٤٥ ي ماننـد نوارهـا    يديـ  جد ي و کاالهـا    جواهرآالت ش و يل آرا يمد، وسا هاي   لباس

 يوهـا يو راد ) قبل از جنگ شد   هاي    شکننده سال  يا قهي دور در دق   ٧٨ ين نوارها يگزيجاکه   (يکيپالست

رو، جوانـان بـه عنـوان        ني از ا  ).٢٣: ١٩٩٣،  ؛ باکوک ١٥ـ١٧: ١٩٨٥ ،چمبر( قابل حمل بود     يستوريترانز

ن شـد کـه فرهنـگ جوانـا     ين تـصور مـ  يفته شدند و چن  ر نظر گر  کننده نسبتاً منفعل د    ک گروه مصرف  ي

  ). ١٣٨١شوکر، (رد يگ يع اوقات فراغت شکل ميتوسط صنا

مـشابه لبـاس را     هـاي    سـبک تر،   يکل خود جدا از جامعه      ي معرف يبرا ، معاصر يجوانهاي   فرهنگ

 يه هـو   گـرو  يچرمهاي    مثال آراستن ژاکت   ي برا .کنند ي م  اتخاذ ييها ن لباس ي کردن چن  ياغلب با عرف  

عـالوه  . گونه است  ني از ا  )١٠٧: ١٩٧٩ ،ژيدهب( سبک پانک    »ي ظاهر ي و درزها  اريبسهاي   پيز«ا  يمتال  

د آنها  يل شد يبلکه م  ،سازد يمجدا  که آنها را از جامعه      ست  ي ن ييها ن گروه ين، تنها طرز پوشش چن    يبر ا 

  .د اضافه کرديز بايا نها ر يها و خالکوب ، گوشوارهي رنگي با بازوبندها آراستن ظاهر بدنيبرا

 مالزم با آن که      پساجنگ و گسترش مصرفِ    يت اقتصاد ي، موفق نظران  صاحب ي اساس نظر برخ   بر

 در سبک   ،ثر عمل نمود  ؤ به مثابه مصرف کنندگان طبقه کارگر به طور م         يص طبقه سنت  ي تشخ کاهشدر  
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س بـر اسـا  . نـد بـود  ين فراي به نمود ا  راجع زين پساجنگ   يسبک جوان .  طبقه متوسط حاصل شد    يزندگ

ـ  مثـال  يمصرف ـ بـرا  / ن کاال ي ب»تجانس«به ا يمحور  رمنگام، مقاومت سبکي بيمکتب فکر ک نـوع  ي

 يي بازنمـا يينکه آن کاال معنـا يا به ايوابسته است ـ و محدوده ارزشها  ک جفت کفشيا  يژه از ژاکت    يو

ـ   يباز« جمع باعث ت  د که تجانس  کراستدالل  ) ١٩١: ١٩٧٨( زيليو. شته باشد کننده دا  ن گـروه و    ي مداوم ب

  .شود يم »دنکن يد مي ادراک را توليو محتواهاها  ، فرميژه، معانيوهاي   که سبکخاصي يکاال

ن نرخ درآمد قابل عرضه يشتري با بيا ي گروه اجتماع، کارگرجوانان طبقةدر طول دوره پساجنگ، 

ـ  (»زيه شده و متما   هدف گرفت  «يبه طور خصوص  » کنندگان مصرف«ن  ين اول يبود و بنابرا   : ١٩٩٣،  کوکاب

 مشابه در ي در به کاربردن استدالل   رمنگاميبپردازان   هي نظر  توسط يکمترن حال، کوشش    يبا ا . بودند) ٢٢

ک نشده  ي جوانان طبقه کارگر تحر    اسطه صورت گرفته است که مشخصاً به و       ي بعد يجوانهاي   فرهنگ

  ).١٦٥: ١٩٩٤ ،بنسون(بود 

 ييتاً سـاختارها  ي ماه »معتبر«هاي   ، خرده فرهنگ  )١٩٩٦ (ستدالل تورنتون بر اساس ا  به عنوان مثال،    

 يا وهيبه ش شان با جامعه را       از خود و ارتباط    شان  درک ييها ن خرده فرهنگ  ي چن ي اعضا . دارند يا رسانه

از هـا    خرده فرهنـگ  « :کند که   مي ن، تورنتون استدالل  يبنابرا. کنند  مي  حاصل ،  شده ييکه در رسانه بازنما   

 يزي اسرارآمهاي  خودشان در جنبشي انرژيروي نتوسط و ]ستنديا خود رو ني [زنند يک بذر جوانه نمي

ـ ن جـاد آنهـا   يادر  ... هـا     رسانه بلکه، ؛نديرو ينم د،ير نما يمتهم تفس فقط  که رسانه آنها را       »...انـد   ثرؤمز  ي

)١١٧: ١٩٩٦.(  

 اسـت کـه     ي در مطالعـات فرهنگـ     يل عـام  ييايـ  جغراف ييگرا خاص« که   دكن يم استدالل   زي ن واترز

بـر   يکمتـر د  يـ تاکهـستند کـه بـا       امـر   ن  ياازمند  ي ن قاتيتحق] جهيدر نت [ده گرفته شود و     يتواند ناد  ينم

ـ قـت، تما  يدر حق ). ٣٢: ١٩٨١ (»رنـد يصـورت گ  ها    خرده فرهنگ  يجهانشمول ـ ن نظر يل چنـد  ي پـرداز   هي

 را در رابطـه بـا اعتقـاد بـه وجـود              قـصور آشـکار مرکـز      ،»معتبر«هاي    به مفهوم خرده فرهنگ    رمنگاميب

 بـه عنـوان مثـال، شـوکر         .کند  مي ساز مسألهشتر  ي ب يشناسانه جوان   ادراکات سبک  يمحلهاي   يريرپذييتغ

 متـال، راسـتا و رپ عمـدتاً بـر           يپانـک، هـو   هاي    خرده فرهنگ  يمعتقد است که اشکال محل    ) ١٣٨١(

  .ي محليها  بر سنتي مبتنيوم بسط اشکال بي استوارند تا بر تالش برايوارداتهاي  سبک

ـ  از ن ي، بخـش  کننده  به مصرف  ل جوانان يتقل، با   ساز موجهکرد  يرو  يتي را بـه وضـع  ي اجتمـاع يروي

ِت برآمده  يار پراهم يج بس يات، نتا يچکدام از نظر  يشود، در ه    مي دهيهمان طور که د   . کاهد  مي  فرو يانفعال

کـرد بـه    ين رو يـ ع است به نگـرش خـاص ا       ن فقدان راج  يا. شود يژه مشاهده نم  ي و ياز مصرف کاالها  

 رتوان ب  يدهنده خرده فرهنگ فرض شود، نم      ، شکل ي در خارج از خوِد جوان     ي که محرک  يمادام. يجوان

  . ن خرده فرهنگ متمرکز شدي اندةکن نيير تعيتاث
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 به موضوع مصرف    يت بخش ي اهم ي را برا  يات، مقدمات ين نظر يم که ا  يا ن حال، ما متذکر شده    يبا ا 

ژه ي و ي کاالها ا انتخاب يشود که آ    مي ن پرسش مطرح  يش از دقت نظر در مورد مصرف، ا       يپ. آوردفراهم  

 ص بـازار  يشـود کـه بـسط و تخـص          مـي  ن امکان مطـرح   يرد؟ و ا  يگ  مي  بازار صورت  ِل سلطة يتنها به دل  

 يبـه زود  . رفتـه باشـد   يژه صـورت پذ   يـ  و ي انتخاب هدفمند مصرف کنندگان کاالها     جهتتواند در    مي

 ينيگزيژه، جـا  يـ  و يمستتر در انتخاب و استفاده از کاالها      هاي   ، ناتوان از درک ارزش    ساز موجه کرديرو

  . دا کردي پيکرد سبک زندگيتر با نام رو مناسب

 کـه   يدار شد، کس  يپد) ١٩١٩/١٩٧٨( ابتدا در اثر وبر      يمفهوم سبک زندگ   :يسبک زندگ کرد  يرو )ج

 يکننـده مرکـز    نيـي ز تع يـ گـاه ن  ياستدالل را داشت که پا    ن  ي مارکس ا  ي اقتصاد ييه جبرگرا يدر برابر نظر  

هـاي    گـروه  »يسـبک زنـدگ   «ق  يـ گـاه از طر   يبر اساس استدالل وبـر، خـود پا       .  است ي اجتماع يها هيال

در آثارشـان مفهـوم     ) ١٩٥٣/ ١٩١٢(و وبلـن    ) ١٩٠٣/١٩٧١(مـل   يز. ن شده است  يي متفاوت تب  ياجتماع

ن يـ  ا يدوهـر   . در نقطـه تحـول قـرن اسـتفاده کردنـد           ييگرا ه مصرف ي اول ي را بر الگوها   يسبک زندگ 

ژه يـ  و ياجتمـاع هـاي    له گـروه  يسـ  فعاالنـه بـه و     ،يزنـدگ هاي   کنند که سبک   يپردازان، استدالل م   هينظر

 شان از جامعـة    ز نمودن ي را در متما   ييها ن گروه يژه، چن ي و ي شده است که اختصاص کاالها     يده ساخت

  ).٥١: ١٩٩٦ ،يچن (زدسا  مي قادريت اشتراکيز هويامتمهاي  وهي شيله برقراريوسه تر ب عيوس

مـر،  يبـر اسـاس اسـتدالل ر      . ق بازار همبسته شد   ي با تحق  يشتري با سهولت ب   ي متعاقباً سبک زندگ  

توانـست بـه     يمـ «دگاه  ين د ياز آنجا که ا   ن بازار داشت    ي محقق ي برا يخاص ه استفاد يمفهوم سبک زندگ  

هـاي   ص بخـش  ي در تـشخ   ي سـنت  يــ اقتـصاد    ينـه اجتمـاع   ي زم پسهاي   تر از عامل   شرفتهيمثابه ابزار پ  

 در  ي مرکـز  ي دوبـاره مـدل نظـر      ير، سبک زندگ  ياخهاي   در سال ). ١٢٢: ١٩٩٥ (»د باشد يداران مف يخر

  .ت شده استين هويعت مصرف و نقش آن در تکوي طبنةي در زميم اجتماعق عليتحق

ا يـ  منفرد   ي محور تواند به طبقة   ي نم يح جوان يقه در تفر  ي سل يلگوها که ا  ندک  مي انيبز  ينجانسون  

 ابقـا   يها ها و کنش   ها، نگرش  تر ارزش  ف گسترده ي به ط  يستيبا«لکه  ابد ب يل  ي تقل ير خرده فرهنگ  يتفاس

  ).١٠٣: ١٩٨٨ (»انه ربط داده شوديشده فردگرا

 يا يبنـد   در صـورت يا  تـوده ي فرهنگي کاالهار از استفادهيناپذ  اجتنابي نمود ييندهاين فرا يچن

بر اسـاس   . رديگ  مي در نظر ) ٩١: ١٩٩٦ (»يسبک زندگ هاي   يمواضع و استراتژ  « به مثابه    يت که چن  اس

  کـه عـامالن    يي فضاها ي برا يکيزيفهاي   استعاره«به  راجع است    ي سبک زندگ  »مواضع«،  ياستدالل چن 

هـاي   اسـلوب « ي بـه معنـا  »هـا  ياستراتژ«، حال آنکه »نديتوانند به خود اختصاص دهند و کنترل نما     مي

آن توانـد    مـي  عـامالن يت است، که وابـستگ ي از هوييها تيا روا ي،  ي اجتماع يري شده درگ  ياختصاص

 ي زنـدگ  يي ابتـدا  يـ که منابع فرهنگـ     يا دات فرهنگ توده  يتول). ٩٢ :همان (»ديرا محاط نما  ها   استعاره
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 يابـه نـشانگرها  شـان بـه مث   ق مصرفي دوگانه را از طري از معنامنديوه ايهستند ـ ش   معاصرياجتماع

  .سازند  مي شده، قابل شناختيشخصهاي  ي و استراتژيک در مواضع سبک زندگيسمبول

حول مصرف فعال مشترک،    » تيهو «دي جد يها اني بن ، مطرح کردن  يدگکرد سبک زن  يت رو ياهم

، به عنـواِن اثـر بـازار بـر خـرده            ساز موجهکرد  يآنچه در رو  .  است ي و جهان  ي دوگانه محل  يدر نمودها 

 يالگوهـا ق  يت از طر  ينجا به برساخته شدن هو    يد، در ا  وش  مي و مصرف منفعل در نظر گرفته     ها   نگفره

ود  است که خـ يشتر فرهنگيت در جوامع مدرن بي هويريگ شکل. دگرد ي م مبدلمصرف مشخصبارز  

 در ارتبـاط بـا فرهنـگ        ي گـاه  يزنـدگ هاي    سبک يريگ شکل. سازد ي م ي متجل ي زندگ يها را در سبک  

ن ير چنـ  يثأنة ت ي مباحث در زم   اگر چه دامنه  ). ١٣٨١ ،ييذکا( در تقابل با آن      يعه است و گاه   مسلط جام 

ن يا بدست آوردن قدرت همچنان گسترده است، با ا        يد از مقاومت    ي جد ي شکل يزير ي در پ  يابي تيهو

ن در خصوص   ديشيدگاه مصرف منفعل و اند    ي گسست از د   ي است برا  يکرد نقطه ارجاع  ين رو يحال، ا 

 موجـود   هيقدرت و سرما   بردن به    ين پ ي روزمره و بنابرا   ي مصرف در زندگ   يها وهي نهفته در ش   ياروهين

  .ييروهاين نيدر چن

 خـود را در     ي نظـر  ي مبـان  يرسد که مطالعات فرهنگـ      مي ن به نظر  يچن :يه اجتماع يکرد سرما يرو )د

مباحـث  . کـرده اسـت   ت  يـ  قرار داده و تقو    ينيوسته مورد بازب  يپها   ر توجه به مجادالت و کشمکش     يمس

 ي به مطالعـه چنـد عـامل       ي تک عامل  يده و از بررس   يچير از ساده به پ    ين مس ي در ا  يحوزه مطالعات جوان  

پرقـدرِت مطالعـات    هـاي    دگاهي از د  يکي، به عنوان    يکرد سبک زندگ  يهر چند رو  . افته است يگسترش  

 يخ مطالعات جـوان   ير تار ، سراس يه اجتماع يکرد سرما يگاه خود را حفظ کرده است، اما رو       ي جا يفرهنگ

ن، يکـرد، هرگونـه تبـا     ين رو ي ا م که از نظر   يابي الزم است تا در    يقيح دق يتوض .دهد ي جلوه م  دار مسألهرا  

  . ه استيمنجر به سرما) ۱۹۸۴و، يبورد(» ا بالقوه منابعيتراکم بالفعل «محل 

 و علـوم   يان، رفتـار سـازم    ي، علـوم اقتـصاد    يشناسـ   در جامعـه   ياساس ي مفهوم ١ي اجتماع ةيسرما

 در سـاختار مناسـبات      يت فـرد  يـ جاد شده توسط موقع   يت ا ي اشاره به مز   ي است که به طور کل     ياسيس

ـ بـا ا  . و انجام شد  ير بورد ي توسط پ  ۱۹۷۲ سالن بار در  ين واژه اول  يشرح کامل ا  .  دارد ياجتماع ن حـال،   ي

 صـورت   ۱۹۸۴ ال سـ   در ح شـد،  يعاً تـشر  ين واژه وسـ   ي، که در آن ا    »هيصور سرما « نخستانتشاِر نسخه   

ز قائل شده   ي، تما يه اجتماع ي و سرما  يه فرهنگ ي، سرما يه اقتصاد ين سرما ين اثر، ب  يو در ا  يبورد. رفتيپذ

  :دينما  ميفين تعري را چنيه اجتماعيو سرما

                                                 
1. Social Capital 
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ش نهادمند يدار مناسبات کم و بي که با تصرف شبکه پايا بالقوه منابعيتراکم بالفعل 

  .)۲۴۹: ۱۹۸۴و، يبورد( اند افتهي وندي متقابل پيشده شناخت و آگاه

 يهـا  شبکه« مجتمع همه    يها  راجع است به ارزش    يه اجتماع يسرما،  )۲۰۰۰( نظر پوتنام    يبر مبنا 

 اقـدام   ييهـا  ن شـبکه  يگر در چنـ   يکديمنفعت  در راستاي    ي که جهت انجام امور    ييو نهادها  »ياجتماع

ـ  .  دارد يه اجتمـاع  يثابـه سـرما    بـه م   ي بر سطوح مـشارکت مـدن      يا ژهيد و يپوتنام تاک . کنند يم ن يدرک ل

داشـت بازگـشت در       بـا چـشم    ي در روابط اجتماع   يگذار هي سرما که آن را   يه اجتماع ياز سرما ) ۲۰۰۱(

 بـه   يتمـاع ه اج ياز سـرما  ) ۱۹۹۹( امـا   يفوکو. ن مفهوم است  يتر به ا   ي فرد يکردي رو کند، ير م يس تف بازار

  کـه  ي گروهـ  يان اعـضا  يـ م شـده در م    ي تسه يهاا هنجار ي ير رسم ي غ يها ن ارزش يعنوان مجموعه مع  

  .کند  مياديدارند،  ين خودشان روا ميمشارکت را در ب

برداشـت  ) ۱۹۷۷ (يف لـور  يـ  را از تعر   يه اجتمـاع  ي که مفهوم سـرما    يپردازان هيگر از نظر  ي د يکي

ن ي چنـ  يه اجتمـاع  يبر اساس نظر کلمـن، سـرما      . است) ۱۹۸۸(ده است، کلمن    يت بخش ينموده و عموم  

  :شود  ميفيتعر

کـه  هـا    تيـ  از موجود  يا  گستره گر، شامل يک باز ي يبع موجود برا  ا از من  يا ژهينوع و 

نـد و   ا ي سـاختار اجتمـاع    ي نمودها ي برخ همه آنها مرکب از   : دربردارنده دو عنصر هستند   

  .)۹۸ :۱۹۸۸، کلمن( ندينما  ميليدر خالل ساختار تسه... گران را يبازهاي   کنشيبرخ

ز يگر متمـا  يکـد يتر، آنها را از      قي دق ي بررس يبرا) ۱۹۹۰( که کلمن    ياجتماعه  يشش نمود از سرما   

  .  است٦ها ارزش و ٥ي، تعامل اجتماع٤يفرهنگ، ٣ي، ماد٢يکيزيف، ١يانسانه يسرماساخته است 

ت دارنـد،   يـ  اهم يه اجتماع ي متنوع سرما  يل اشاره به نمودها   يف متفاوت فوق، به دل    ياگر چه تعار  

 و  ي، توجه بـه شـبکه اجتمـاع       يه اجتماع يگانه سرما   شش يل تمرکز بر نمودها   يلکرد کلمن به د   ياما رو 

، يبه طـور کلـ    . دتر است ي بحث ما مف   ي مسلط، برا  ي اجتماع ي در برساختِن هنجارها   يسنهاي   تيموقع

ه ي را به عنوان دارنـدگان و نـاقالن سـرما          ي فرهنگ يها  در صدد است تا گروه     يه اجتماع يماکرد سر يرو

هاي  و فرهنگ ها   ن خرده فرهنگ  يز ب يدگاه، مجموعه آنچه به تما    ين د ياز ا . رديدر نظر بگ  منحصر به فرد    

 يه فرهنگـ يرماد، بلکه به مثابـه سـ  يشود، نه به عنوان تهد يمحور از فرهنگ مسلط منجر م     سبک يجوان

                                                 
1. Human Capital 
2. Physical Capital 
3. Material Capital 
4. Cultural Capital 
5. Social Interaction 
6. Values 
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 يبـردار   مـورد بهـره  وت شـود  ي تقوالزم است سرکوب، ين به جا يرد و بنابرا  يگ يمورد خوانش قرار م   

   .رديقرار گ

از جملـه  و  ياجتمـاع هـاي   معتقدنـد کـه گـروه    )۲۰۰۰؛ پوتنـام،  ۲۰۰۱ن، يل(پردازان  هي نظر يبرخ

توانـد    مـي  زيکنند فرد ن    مي گران استدالل ي که د  ي هستند، در حال   يه اجتماع يحامل سرما ،  يسنهاي   گروه

انـد   پردازان موافق  هيتر نظر شيکند، ب   مي استدالل) ۲۰۰۱(ن  يطور که ل   همان.  باشد يه اجتماع ي سرما يدارا

 ي شخـص  يه اجتمـاع  ياگـر چـه سـرما     .  در هر دو سطح فرد و گروه موجود اسـت          يه اجتماع يکه سرما 

ن همـه   يم، بنـابرا  يکن ي م ي زندگ ي در جهان اجتماع   يعي طب منحصر به فرد است اما از آنجا که ما به طور          

ا فرهنگ،  يه زبان   ي شب يه اجتماع يسرما). ۲۰۰۰تر،  يوس( ز موجود است  ي ن ي آن در سطح گروه    ينمودها

 يشناسانه شخص يت هستيچه به وضع رد و اگري شکل بگي جمعيتواند توسط فرد و بدون وابستگ      ينم

  . ا محصور شودي يا توسط هر دو، نگهداريک گروه، فرد يتواند در   ميوابسته است

م ي در گـروه تـسه     ي به طور مساو   يه اجتماع ي همه صور سرما   کند که   مي خاطر نشان ) ۲۰۰۶(ن  يل

ممکـن  نکـه   يرغم ا  ين افراد است و عل    ي منحصر به فرد ب    يا صهي خص يه اجتماع ين سرما ي، بنابرا اند نشده

ـ به عنوان مثال، افراد برآمده از ز      . ، گوناگون است  رنديقرار گ  مشابه   يک شبکه اجتماع  يآنها در   است   ر ي

 ي در جامعه مسلط، دشوار    يه اجتماع ياه جامعه در انتقال و نائل شدن به سرم        ي حاش ياجتماعهاي   گروه

  . )۱۹۹۹اور،  ( خواهند داشتيشتريب

 بحـث مـا مناسـب اسـت،     يکـه بـرا    يه اجتماع يکرد سرما ي مهم در رو   ياي از قضا  يکيرو،   نياز ا 

شتر بـه   يـ بهـا    گران و کـنش   ي، بـاز  يدر جهان اجتماع  «ه   است ک  يمبتنده  ين ا ي بر ا   و  است ١مفهوم بستار 

در ) ١٩٨٨(کلمـن   . )١٩: ٢٠٠٠ گـران، يشـولر و د    (»شوند تا مـستقل     مي دهيه د  وابست يتيعنوان موجود 

 ثرأ را متـ   يه اجتماع ي که همه صور سرما    يا يژگين و ي بستار را به عنوان مهمتر     ،يه اجتماع يمطالعه سرما 

 ي حـاو  يک معنـ  يـ شتر و به    ي از بستار ب   يهر اندازه شبکه اجتماع   . سازد، مورد توجه قرار داده است      مي

مفهوم بـستار در  . تر خواهد بود ي در آن قويه اجتماعيرون باشد، انتقال سرمايدرون و بتر   خصمرز مش 

بـه مثابـه    را  » ذوق«م  يتـوان   مـي  .مورد بحث قرار گرفته است    » ذوق«ز با واژه    ين) ۱۹۸۴(و  يمباحث بورد 

ـ  افتن و فاصـله نهـادن     ي تشخص   ي برا ياجتماعهاي   م که هم در کوشش گروه     ي در نظر آور   يمورد ن ي ب

افکنـد    مـي  ي گوناگون را پ   ياجتماعهاي   و منزلت ها   گاهيگران درک و حفظ شده و هم جا       يش با د  يخو

ه يدر نوع و انتقاِل سرمابا توجه به مفهوم بستار و ذوق،  ياجتماعهاي  ن نظر شبکه ياز ا ). ۱۳۸۱شوکر،  (

  . گر تفاوت دارنديکدي، با ي درون گروهياجتماع

                                                 
1. closure 
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 منحصر به   يه اجتماع ي، ناقِل سرما  ي اجتماع ي، به مثابه گروه   ي جوان  و از جمله آن    يک گروه سن  ي

در جهـت   خاِص خود  يتواند از منابِع متفاوت و انحصار      ياش، م  يار است که بسته به درجه بست      يفرد

 ش پـا  ي ساخته دست خو   يت فرهنگ يک قلمرو فعال  ين روند، به    ي ا يآنها با ط  «. رديبهره گ کسب قدرت،   

ـ  در مبارزه بـا ا     يابي درت از ق  يا بالقوه سرچشمه نهند، که به طور      مي ط ي سـتمگر و شـرا     يهـا  يدئولوژي

، با برائـت    يکرد به جوان  ين رو يا). ۱۳۸۱ در شوکر،    ۳: ۱۹۹۳س،  يلو(»  روزمره است  يند زندگ يناخوشا

، مـورِد توجـه قـرار       هي را به عنواِن سرما    ي سن يگروه درونهاي   از هر گونه انگ، درصدد است تا تجربه       

 ي اجتمـاع  يروهـا يِل ن يپتانـس  به استفاده مطلـوب از        که  نظم دهد  يا  را به گونه   يفرهنگاسِت  يو س داده  

ـ بارا  کند، فرهنـگ   ميز استداللين) ۱۳۸۱(را که شوکر يگردد، زمنجر    دوجانبـه  يمفهـوم عنـوان  د بـه  ي

جنبـه  کند، و    يد م يبخشد و مق   ي را شکل م   ي و اقتصاد  ياسي س يروندهاکه   عمل فعال    ينوع: ستينگر

  . رديپذ يشود و شکل م  ميدين روندها مقياگر، آنجا که توسط يد

 بـه   ي فرهنگ يکردهايمان از رو   ما در مطالعات   که   كنيمکردها، الزم است ذکر     ي رو يان بررس يدر پا 

و  يـي گرا ، سبک ييگرا  مجرمانه، خرده فرهنگ   ل خوانش يمرسوم از قب  هاي   يبند وسته به گروه  ي پ ،يجوان

 يبنـد  ، گـروه  خودم با توجه به هدف      يدانست  الزم  و ميبرخورد) ۲۰۰۴مگلتون،   (ييراگ پساخرده فرهنگ 

 ذکـر شـده را در قالـب         يهـا  يبنـد  ل، مباحـث موجـود در گـروه       ن حـا  يبا ا . مي را صورت ده   يزيمتما

م تـا   يـ  چهارگانه قرار داد   يها يبند  ما مباحث را در دسته     .ميا لحاظ نموده ار  يبسهاي   مان با ارجاع   يابداع

ـ  فـوق بـه دل     يکردهـا ين، رو يهمچنـ . ميکنـ ر  يپـذ  ران را سـنجش   ي ا يفرهنگاست  يم گفتمان س  يوانبت ل ي

 مورد توجه مـا را      يهادهاشناسانه گفتمان ن   بي آس يمکان بررس  لحاظ شده در آنها، ا     يانتقادهاي   دگاهيد

   .سازد يفراهم م

  

   ياحکامهاي  ل گزارهيتحل: يشناس روش
 در مـورد    ي، موضـوعات  يگانه در خصوص جوان     سه ي نهادها ين گفتما ١ش از پرداختن به احکام    يپ

د خواهـد   يـ د، مف يـ نما  مي ن مقاله ي ا يشناس ، که مباحث را متوجه روش     »احکام«د بر استفاده از واژه      يتاک

. دارد  ريـشه  فوکوهاي   دگاهيدر د  مورد نظر ما،     يالزم به ذکر است که واژه گفتمان با توجه به معنا          . بود

 به معرفت در چارچوب استفاده از       ي سازمانده ي برا يخاصهاي   روشها   ، گفتمان )۱۹۸۰ (از نظر فوکو  

  . اند  از مناسبات قدرتيانواع خاص

  :كند يگونه تعريف م  گفتمان را اين، دانشيشناس  نهيريددر كتاب فوکو 

                                                 
1. Enonce: Statements 
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 ي مـشترك ي گفتمـان يبنـد   كه متعلق بـه صـورت  ي از احكام را، تا زمان  يا ما مجموعه 

تـوان   ي از احكام است كـه مـ     يگفتمان متشكل از تعداد محدود    ... ناميم؛   يمباشند گفتمان   

 ي آرمان يگفتمان به اين معنا، شكل    .  را تعريف كرد   ي از شرايط وجود   يا  آنها مجموعه  يبرا

 هم دارد؛ بنابراين، مـشكل ايـن نيـست كـه از خـود بپرسـيم                 يزمان نيست كه تاريخ    يو ب 

... اهر شود و در اين لحظـه از زمـان تجـسم يابـد؛               توانست ظ ] گفتمان... [چگونه و چرا    

 در خـود  ي از تـاريخ، وحـدت و انفـصال    يا  قطعه ، است ي، از ابتدا تا انتها، تاريخ     ]گفتمان[

 يهـا  اش، حالـت   اش، تغييـرات   يبنـد   خودش، تقـسيم   يها مشكِل محدوديت ] كه[تاريخ،  

و، فوك ( زمان يها  تباني  نهاش در ميا   يانگيزد، نه حضور ناگهان    ياش را برم   يمند خاص زمان 

١١٧: ١٩٧٢.(  

پـردازد كـه     ي مـ  ي قواعد ي به بررس  ن،يمعهاي   خاص در دوره  هاي    بردن به گفتمان   ي پ يفوکو برا 

 »شـوند  ي پذيرفته مـ "احكام درست و معنادار" به عنوان ي چه احكامخاص  كنند در يك دوره   يتعيين م «

در مباحـث فوکـو در مـورد گفتمـان کـامالً بـارز       ت واژه حکم ي اهم.)١٢: ٢٠٠٢ يورگنسن و فيليپس، (

  : سدينو  مين واژهي در مورد ايو. است

 يسـخن يـا قـضيه و يـا امـر          ] حکـم ... [ اسـت    ي كاركرد زبان  و نقش   ي نوع ،حكم"

 ي اخبـار    حكم قضيه يا جملـه     . نيست ي آرمان ي و نيز واقعه يا صورت     ي يا منطق  يروانشناخت

 ي متفـاوت  يها ها و حكم    گزاره ، ممكن است خود   ي واحد ي واحد با معنا    نيست زيرا جمله  

  ).١٢٠: ١٣٧٦، دريفوس و رابينو( "باشد

 سخن و نيز از     يمند است كه از موقعيت مشخص ادا        عالقه ي گفتار يها  از كنش  يفوكو به انواع  «

 :همـان  (» را تـشكيل دهنـد     ي نسبتاً مستقل    مشترك روزمره جدا باشند تا اين كه بتوانند حوزه          پيش زمينه 

 يهـا  كـنش . نامنـد  ي م "ي جد ي گفتار يها كنش" را رابينو و دريفوس      ي گفتار يها اين نوع كنش  ). ١٢٣

 به مراجعه   ي كه نياز  ي شوند، به نحو   ي تلق ي حقيق ي شنونده آگاه   ممكن است به وسيله   « ي جد يگفتار

  ). ١٢٤ :همان (» كه آن حكم در درون آن ادا شده است، نباشديا به بستر روزمره

 خاص  ي احکام گفتمان  يخيت تار ي وضع را متوجه د است که ما     يرو مف  نيه مباحث فوق از ا    اشاره ب 

 احکـاِم   ي مـورد  ين، چنانچه پس از ارائه احکـام غالـب، بـا بررسـ            يهمچن. کند  مي يدر خصوص جوان  

ـ ي بـه جوانـاِن ا     يبخش تي در هو  يفرهنگاست  ي، به گفتماِن س   يگفتمان م، در اسـتفاده از     ي نائـل شـو    يران

، يمعرفت در خصوِص جـوان     به   ي از کاربرِد مناسباِت قدرت در سازمانده      ييها وهيفوکو، به ش  ي  ها واژه

  . ميا افتهيدست 
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بـه جـز    .  قـرار گرفـت    يني سه گانه، مورد بـازب     ي به هدف فوق، مجموعه متون نهادها      يابيدر دست 

اً راجع به جوانـان     منحصر ي جوانان، که متون   ي ساله سازمان مل   ٢٠انداز   مصوبات، اساسنامه و سند چشم    

هـا و    تيـ اهداف، محورهـا، اولو    و مجموعه    ي انقالب فرهنگ  ي عال يمتون مصوبات شورا  ن  يباست؛ از   

ـ ي معيهـا و بنـدها   ما، فـصول، بخـش  يخش سازمان صدا و سـ ن و پيمأد، ت ي تول يها استيس  کـه بـه   ين

کـرد  ي کشف رو  يما در پ  . اند شده ين مقاله بررس  يدر ا ،  ندا  در مورد جوانان پرداخته    يموضوعات مختلف 

. رفته است يت متن تحقق پذ   ي کل ين، استنادات ما بر مبنا    يم، بنابرا ينهاد هست هر   ينهفته در گفتمان عموم   

 بـه   يازي، هر جا ن   ني ا با وجود ساخت    مي از از ارائه شواهد   ين يت، ما را ب   ين کل ياگر چه در نظر داشتن ا     

ا يک واژه   ي اضافه شدن    يگاه. ميا ذکر نموده ز  ينرا  ها   ره از گزا  ييها ، نمونه ميکرد  مي احساسل  ياقامه دل 

 آنچـه از آن  يو گاه ت دارديل روشن کردن مفهوم، اهميبه دلـ  ـ ولو به صورت معترضهدر متن  جمله 

ل، ابعـاد مختلـف     يـ ن تحل يدر ا . شتر است يم، محتاج مداقه ب   يا اد کرده يبه عنوان موارد محذوف در متن       

ا جملـه   ي گزاره   يکند، گاه  يز اشاره م  يگونه که فوکو ن    را همان ياند، ز  قرار گرفته نظر  مورد دقت   ها   گزاره

  . در خود داشته باشديواحد، ممکن است احکام متفاوت

  

  يراني ايفرهنگاست يس يگفتماناحکام 
 ييهـا   انـگ  ي، حـاو  ي به جوان  ساز موجهساز و    مسألهدوگانه  هاي   کردين گفته شد که رو    يش از ا  يپ

 منجـر   ي اجتمـاع  يرويـ  از ن  يبخـش ل  ي و از دسـت رفـتن پتانـس        يگيِت حاش يت وضع يواست که به تق   

که با توجـه    ند  ا ينيگزيجاهاي   دگاهي د يه اجتماع يسرما و   يسبک زندگ  يهاکرديرودر مقابل،    .شود يم

ـ اهم، اساساً بـر     ي سن يها  و از جمله آنها گروه     ياجتماعهاي   گروه به ساختار و کارکرد      بـه  يت بخـش  ي

ِل يدرصدد است تـا از پتانـس      ) يه اجتماع يکرد سرما يخصوصاً رو ( بوده و     مبتني يگروه نيب يها تفاوت

ن يا فوق، به    يها دگاهين پس از ارائه د    يبنابرا. ردز و گسسته، بهره مطلوب را بب      ي متما ي اجتماع يروهاين

ن، رايـ  به جوانـان در ا يبخش تي در خصوص هويفرهنگاست  يتمان س  گف م که يپرداز  مي يپرسِش اساس 

   ؟ فوق استيکردهايک از رويمنبعث از کدام

، ي انقـالب فرهنگـ    ي عـال  ياند، مصوبات شورا    مورد توجه قرار گرفته    ين بررس ي ا ي که برا  يمنابع

ـ پخـش و تول هـاي    استي جوانان و س   يسازمان مل  ـ زي تلوِدي عمـده  هـاي   ، بـه عنـوان کـانون   . ا. ا.وِن جي

   .ز در خصوص جوانان استير گذار و برنامه استيس

صدور پيـام نـوروزي امـام       د در   ي را با  ينقطه عطف انقالِب فرهنگ    :ي انقالب فرهنگ  ي عال ي شورا ـ۱

 انقـالب « ايشان در بند يازده اين پيام بر ضـرورت ايجـاد  . دانست ١٣٥٩ در اول فروردين )ره (خميني

انـشگاه بـه   د تبـديل « و »تصفيه اساتيد مرتبط با شرق و غـرب «، »سراسر كشورهاي   اساسي در دانشگاه
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، اکنـون   ي انقـالب فرهنگـ    ي عال يشورا... . تأكيد كردند  »محيطي سالم براي تدوين علوم عالي اسالمي      

 يبـرا " ي اصـول  يگذار استيس"مختلف و   هاي   در عرصه "  جامعه يت فرهنگ يريمد"«خود را موظف به     

   .داند  مي١»يبه الهيات طيمند از ح  بهرهيا ش جامعهيداينه مناسب جهت پيجاد زميا

 درِک احکـاِم    يمقاله حاضـر مـرتبط اسـت، بـرا        هاي   ن شورا که با بحث    ي از ا  ي به مصوبات  ينگاه

ان، به عنوان گروه    يو دانشجو ها   ت شورا تمرکز بر دانشگاه    ي است، هر چند اساِس فعال     ي ضرور يگفتمان

  .ر دانستِق حاضيبط با موضوِع تحقتوان مرت ين اکثر مصوبات را مي و بنابراجوان استغالباً  يسن

مـصوب دويـست و هـشتاد و        خ مصوباِت شورا،    يدگاه در خصوص جوانان در تار     ين د يتر روشن

ـ  انقالب فرهنگـي   شوراي عالي٠٦/٠٥/١٣٧١هفتمين جلسه مورخ   يعـال  يا همـان اساسـنامه شـورا   ي

 در اساسنامه فوق،    وظايف شوراي عالي جوانان    ها و  اهداف، سياست  : از مقدمه  يدر بخش . جوانان است 

  : مده استآ

عوامـل   همچنـين علـل و     و بـسيار هـاي    دنيـاي امـروز آفـات و آسـيب         سفانه در أمت

اي كه مـشيت بالغـة ذات    دهنده تعالي انحراف جوانان از مسير اصلي و براي اندركار دست

  .است تر آسيب زننده ثرتر وؤمفاً كي و  گسترده تر كند، مي  اقتضاء را  اقدس الهي تحقق آن

ـــورا( ــصوبات شـ ــاد رياســت  - م نه

ــوري ــان  - جمه ــالي جوان  شــوراي ع

مصوب دويست و هشتاد و     ،   )اساسنامه(

  )٠٦/٠٥/١٣٧١هفتمين جلسه مورخ 

  :شمارد ميگونه بر ني را ا»احتمالي" هاي آفات و آسيب"«ن ي چن ازيقيو سپس در ادامه مصاد

مرزهاي اخالقـي   بي بندوباري، شكسته شدن هويتي، مدپرستي و خود باختگي و بي

هـاي   ديدگاه و ها سياسي، رشد تدريجي انديشه    هاي مسلم ديني و    مخدوش شدن ارزش   و

اطمينـان بـه     و زان اعتمـاد  كـاهش ميـ    و مذهبي و   ميمرد با نظامات اصيل انقالبي و     مغاير

اقتـصادي،   و ها، افزايش جرايم اخالقي    تحقق آرمان  هايي براي حل مشكالت و     چنين نظام 

 اقتـصادي و   و االت سياسي ؤو افزايش س   تشديد تدريجي تضادها   و نيز  ميسردرگ ابهام و 

 نآ امثال منحط غربي و هاي منفي و آموزش ها و ذهن جوانان، گرايش به ارزش فلسفي در

  .)همان(

 بـر وجـوِد     ي مبتنـ  يفرض شينکه، متن متضمن پ   ياول ا .  است يمتن فوق، به چند روش قابل بررس      

 و »انحراِف جوانان« در خصوصِِ   ي را در داور   ي است که هسته مرکز    »ي و مذهب  ي، مردم ي انقالب ينظام«

                                                 
استخراج  "نگاهي به تاريخچه شوراي عالي انقالب فرهنگي"متن از سايت دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، بخش  .١

  . شده است
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 مـتن درصـدد   گر،ي دياز سو. دهد  ميلين کانون، تشکي پراکنده حوِل ا يجانبهاي   صدق و کذِب گزاره   

ن يبـد . انـد ي انحراف جوانـان، بازنما    يبراها   بي را در خصوِص آفات و آس      ي احکام ييها است تا گزاره  

تـوان آن را بـا واژه         مـي   کـه  يِت بـشر  يـ  از موقع  يتيفـرِض وجـوِد وضـع      شيب، به عنوان مثال با پ     يترت

 يمتن گذشته از اشـارات    ن،  يهمچن. شمارد  مي  بر ي احتمال ي را به مثابه آفت    يتيهو ي شناخت، ب  »يتيهو يب«

ره يـ  دايي تـا جـا  ي و اقتـصاد يم اخالق يش جرا ي، افزا يبند و بار   ي، ب يمدپرست چون   يدر خصوِص آفات  

ز از  يـ  ن » در ذهـن جوانـان     ي و فلـسف   ي و اقتـصاد   ياسي س سواالتش  يافزا«دهد که     مي انگ را گسترش  

 يشناسانه و مبتن   بي آس يه فرض ن مشخص است ک   يهمچن. شود  مي اندهيبازنماها   بيت و آس  ِق آفا يمصاد

شناسانه، جوانـان قـرار      بين گفتمان آس  ي بر گفتمان حاکم است و البته در کانون ا         ي اجتماع يبر فروپاش 

  .دارند

م برآمـده از    ي، اشاره مستق  »يآفات احتمال « و   »ير اصل ي از مس  انحراف جوانان «به کار رفته    هاي   واژه

 خـود « و   »يمدپرسـت «هـاي    ن بـا اسـتناد بـه واژه       يد همچنـ  کرين رو ي است، ا  »ساز مسأله« يحکم گفتمان 

ن احکـام، بـا انـواِع    ي در اين حال، تفاوتيبا ا. رديگ  مي قرار »ساز موجه« ي در کنار حکم گفتمان    »يباختگ

علـل و   «اسـت بـه     راجـع   ن تفاوت   يا.  مقاله ما وجود دارد    ي ارائه شده در بخش نظر     ينظرهاي   دگاهيد

  :کند ي اشاره م علل و عوامل انحراِف جواناني به برخر،ي متن ز.ساز ساز و موجه مسأله »عوامِل

 عدم توجه بـه  ...  جهان، هاي استكباري نظام ريزي غرب و تمهيدات برنامه تالش و

 شـكن و   شخصيت استفاده از برخوردهاي تحقيرآميز و     هاي جوانان و   احساسات و ويژگي  

معيارهـاي   هـا و   عاع قرارگرفتن اصـالت   الش طريق رفع نابساماني آنان، تحت     در بار خشونت

تعبد صرف بـه   تبعيت و تاكيد بر ظواهر، نامناسب بر نابجا و افراطي و باطني يا و حقيقي

پـذيري،   وليتؤمـس  به نيازهاي عقالنـي وعالقـه جوانـان بـه اسـتقالل و         توجهي قيمت كم 

 ري و هنـ  فـضاي آموزشـي و     امكانـات و   غيرطبيعي از حيث بودجه و     و تنگناهاي طبيعي 

هـاي جنـاحي، ابهـام       درگيـري  بـازي و   سياست تظاهر و  و رياكاري... تفريحي،   ورزشي و 

  .)همان(... ، هجامع جايگاه زن در شخصيت و درباره نقش و

 ي داللـت ضـمن  ،مـده اسـت  در بـاال آ  از آن يبخش در انحراِف جوانان که ي و خارج  يل داخل يدال

ن متن، ياف، ين توصيتر نانهيا در خوشبيو دهد   ميرا نشانن ساز بودن جوانا  مسألهبر وجوِد بالقوِه    شورا  

  . کند  ميييرا و منفعل بازنماي پذيتي را به عنوان هويجوان

د، ينما  مي را روشن در خصوص جوانان    ، سنِخ گفتماِن شورا     ي که تا حدود   يگر از مصوبات  ي د يکي

الب فرهنگـي در  انقـ   شـوراي عـالي  ٠٤/٠٥/١٣٨٤مصوب پانصد و شصت و شـشمين جلـسه مـورخ    

 مـورخ  ٤١٣مـصوب جلـسه   (و مبـاني روشـهاي اجرايـي گـسترش فرهنـگ عفـاف        لچارچوب اصو
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م که متناسب با اهداِف يا ش گرفتهيِل متن در پي را در تحلين مورِد خاص، روشيدر ا .است) ١٤/١١/٧٦

 فرهنـگ   گـسترش  ي بنـد راهبردهـا    ٤٦از مجموع   .  است ل قبل ي متفاوت از تحل   ي، اندک مورد نظِر مقاله  

 اشـاره شـده     »جوانان و نوجوانان، فرزندان، دختـران و پـسران        «هاي   ماً به واژه  ي بند، مستق  ١٧عفاف، در   

ازمنـِد نظـارت و     ي ن منفعل و هاي   ابژهر و به عنواِن     يگاِه اثرپذ ي فوق، در جا   ي موارد، اسام  يدر تمام . است

ن امور در نظر گرفته     ان به عنوان عامال   ن مصوبه، جوان  ياصوالً در ا  . ستت مورِد اشاره قرار گرفته ا     يهدا

  : يبه عنوان مثال بندها. ندا  شدهيي قابل کنترل بازنمايائياش به مثابه يآنها به تمام. ستنشده ا

ارتباطات صحيح انساني و اخالقي بين        در خصوص  »ارتقاء سطح آگاهي جوانان   «ـ  ٧

  ؛خانواده آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و

مـستدل و     در رويكرد آنان به مدگرايي و بيان       »يت روحيه تعادل در جوانان    تقو« ـ۱۴

هاي غربـي و      مد منطقي اثرات و پيامدهاي مدگرايي افراطي و پرهيز از تقليد كوركورانه از           

  تقويت مدگرايي ملي؛

ها بـه     حجاب و تبليغ آن توسط رسانه      هاي مناسب   ـ توسعه و تنوع بخشي به الگو      ۳۷

 ضمن ترويج و تـشويق چـادر   »جوانان طلبي و حس زيباشناختي حيه تنوع اقناع رو  «منظور

  .يك الگوي ثابت از حجاب به عنوان حجاب برتر و پرهيز از تحميل و اجباري كردن

مصوب پانصد و شـصت و شـشمين        

ــورخ   ــسه مــ  در ٠٤/٠٥/١٣٨٤جلــ

هـاي   و مباني روش   چارچوب اصول 

  اجرايي گسترش فرهنگ عفاف

ـ ن نکتـه ن   يـ ، ا )سـاز  موجهکرد  يرو(ر جوانان   ي و اثرپذ  يت انفعال ين موقع گذشته از در نظر گرفت      ز ي

ش را  ي در گفتماِن شورا، مسائل و مشکالِت فرارو       ي اخالق يت است که عفاف به عنواِن کانون      يحائز اهم 

  . نديب ي مجتمع مي و جوانين نوجوانيم سن، حوِل فاکتوِر سن و آن هي اجتماعير فاکتورهايش از سايب

 يدر مـتِن مجموعـه منتـشر شـده از سـو            :ماين و پخش سازمان صدا و س      يد، تام يتولهاي   تاسيس ـ۲

 که» ن و پخش  يمأد، ت يتولهاي   استيو س ها   تياهداف، محورها، اولو  «ما تحت عنواِن    يسازمان صدا و س   

 ييهـا  ر فـصل  يسازمان دانست، هر بخش به فصول و ز        يعملهاي   دگاهي د ينده رسم يتوان آن را نما    مي

  ارائـه  يخاصـ هـاي    يبنـد   را تحـت عنـواِن محورهـا، در دسـته          يم شده است که مجموعه احکام     يتقس

  . دينما مي

ن مجموعه، در دو مورد ـ بخـش نخـست در فـصل اهـداف کـالن و بخـش دوم در فـصل         يدر ا

الزم بـه ذکـر   . اشاره شده اسـت » گروه جوان«ماً به ي ـ مستق يساز برنامههاي  و ضوابط گروهها  استيس

 هر بخش ين شده برايتدوهاي  استي مفروض هستند که سين اصول احکام غالبين ايکه در تدو  است  
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 وجـود دارنـد کـه در همـه فـصول تکـرار       ين نکات مشترکي بنابرا.دهند  ميو هر نوع برنامه را پوشش  

ت حـس تعلـق     يتقو«و  » ي اسالم يگسترش باورها «: ن قرار است  يدو حکم اعظم مجموعه از ا     . اند شده

ن ادعا با توجه به اهداف کـالِن        يا. ن دو حکم هستند   ي از ا  يا نمود ي احکام، شرح    ي در واقع تمام   .»يمل

ن اهـداف، مـوارد اول، دوم، سـوم و هفـتم در      ين ا ياز ب . گانه مندرج در بخش اول قابل اثبات است       هفت

کـم  رند و موارد چهـارم، پـنجم و شـشم در گـروه ح             يگ  مي  قرار ي اسالم يدسته حکم گسترش باورها   

 ي بر گسترش باورها   يدي، تاک ي نف يوين مجموعه اهداف، به ش    يمورد سوم از ا   . يت حس تعلق مل   يتقو

ز يان رسـتاخ  يـ  م ييارويـ ا عرصه رو  يدن« که   احتجاجن  ي مستتر در ا   ينيب ، خصوصاً که جهان    است ياسالم

  . اردن رابطه ديد بر اي، تاک)۱۱ص (» است گري ديکسو و تفکر سکوالر از سوي از يتفکر اسالم

 را  يبعـد هـاي    هيـ ز وجود دارند که وابسته به دو حکم اعظـم فـوق، ال            ي ن يگرين احکام د  يهمچن

در نظر داشتن   . ن احکام است  ين ا ي، مهمتر »خانواده« به   يبخش تيبه طور مشخص اهم   . دهند  مي ليتشک

به ( خانواده   اش با  ، در رابطه  يرانيت انسان ا  يهون متن،   يدر ا ت است چرا که     يار حائز اهم  ين حکم بس  يا

  . شده استييد قرار گرفته و بازنمايمورد تاک...) عنوان پدر، مادر، همسر، فرزندان و 

ـ  ا ي روِش بررس  ميکند  ي تاک کهاند   ل مورد بحث قرار گرفته    ين دل يموارد فوق به ا    ن مجموعـه، بـه     ي

ن ي از ذکر چنـ    اما قبل . رديمحذوف سامان پذ  هاي    به گزاره  ي با توجه ضمن   يستيرد با  منحصر به ف   يشکل

ـ در هر دو ز   » محورها« که تحت عنواِن     ييها نجا مجموعه گزاره  ير ا ، د يمند امکان ر فـصل مربـوط بـه       ي

  :دهد  مي را پوششيين محورهاي چنير، تماميموارد ز. شوند  مييبند اند، گروه جوان آمده

   مورد۳۷ : ييگرا  ـ اسالم۱

 شده يي بازنماي و مشارکت عمومي مليستگهمبهاي  واژههر دو در متن با آنچه  (ييگرا ي ـ مل ۲

   مورد۳۵): است

   مورد ۱۱:  به نهاد خانوادهيبخش تي ـ اهم۳

تـا  . ديـ نما  مـي   از احکام فـوق را بـاز       ي مورد نمود  ۸۳ ، گزاره در خصوص جوان    ۱۰۹از مجموِع   

ده  و بـدون توجـه بـه خـر         ي خارج از خـوِد جـوان      ي به اصول  يبخش تيدر مرکز ها   ِش گزاره ينجا، گرا يا

 ي گـزاره بـاق  ۲۶.  مشخص شده استي به خوبي جوانيژه زندگيا لحاظ کردن سبِک و    ي يفرهنگ جوان 

 جهانـشمول،   ييها ها، گزاره  ني ا .توان آنها را به احکام فوق ارجاع داد        يماً نم يند که مستق  ا يمانده، احکام 

ـ  شـناخت د   ي گزاره فوق، بـرا    ۲۶ از   ياشاره به موارد  . ندا ي و کل  ياخالق  در خـصوص    يسـازمان دگاِه  ي

  . د استي مفيجوان

  : دارندي جوانيا سبک زندگي خرده فرهنگ يم بر نفير اشاره مستقيزهاي  ن گزارهين بياز ا
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و ) ۷۶ص  (نـاروا   هاي   يبند  و ورود در دسته    ييگرا  و گروه  يباز ه باند يح روح يتقب* 

   ١)۷۷ص  (۴۴۰۷۰۶تکرار لفظ به لفظ آن در 

  )۱۸۸ص (ح شمرده شود ي، قبياز خانواده و تک رو جستن ي و دوريي انزوايزندگ

  ) ۱۸۸ص (ها، ممنوع است  ا جنسيو ها   و رودررو قرار دادن نسليبند دسته* 

  )۱۸۹ص (باشند ها   در ارزشييگرا يد مروج نسبينباها  برنامه

اهــــداف، محورهــــا،   

هـاي   استيو س ها   تياولو

ــتول ــامي ، ن و پخــشيد، ت

۱۳۸۴  

 ي را نفـ ينان از هرگونـه خوانـش  يدر گزاره اول، اطم   » نارواهاي   يسته بند د«ياستفاده از واژه وصف   

ن واژه يـ  با ارجاع به اهداف کالن، منظـور ا ن حاليبا اگذارد،   ميير را گسترده باقيکند و دامنه تفاس   يم

ر د.  جوان يِت فرد ي هو ي است بر نف   يديگزاره دوم تاک  . ح داد يتوض» ر از آنها  ي غ يهر امر  «اتوان ب   مي را

ت با محور قرار دادن نهاد خانواده مفهوِم        ين ممنوع يا. ممنوع شده است  » ها  نسل يبند دسته«گزاره سوم،   

. در گزاره چهارم منع شده اسـت  » ها  در ارزش  ييگرا ينسب«ج  يو باالخره ترو  . رديگ  مي  به خود  يمشخص

ر آن را   يـ ا غ ي يم از سن   اع يده خرده فرهنگ  ي مطلق است که هرگونه ا     يتيد بر جامع  ين منع متضمن تاک   يا

  . کند  ميا منعيعامدانه فراموش 

ـ هـر ا .  چنـد هـستند  ي احکامهدهند منحصر به جوانان، نشان   ي به محورها  ي کل ينگاه  کـه  يا دهي

ـ  باشد، حذف و     ي منحصر به خرده فرهنگ سن     ي اجتماع هي بر سرما  يديتاک  در  ي گـردد و جـوان     يا نفـ  ي

ن گفتمـان را    يـ ن، ا يبنـابرا .  نـشود  ييم و خـانواده بازنمـا     ، مذهب اسال  ي مل هخارج از روابطش با جامع    

رسـد تـالش شـده      مـي  کرد؟ به نظريبند ن مقاله دستهي مورد بحث در ا   يکرد نظر ي در کدام رو   يستيبا

ا يـ  ي خواه به عنوان نسل، خـرده فرهنـگ، سـبک زنـدگ        ي، خوِد جوان  ياست تا با استعانت از روش نف      

 يهـا  گـر دوره  ي و د  ين جـوان  يبز  ين در تما  ين ب يآنچه در ا  . ته شود ده گرف ي ناد ي، به کل  يه اجتماع يسرما

 بـه   يکـرد يچ رو ي فوق، هـ   هاز گفتماِن مجموع  . است» کيولوژيزيف«هاي   ماند، تنها تفاوت    مي ي باق يسن

، در  ينجـا جـوان   يدر ا . ن نکتـه اسـت    ي در هم  ين گفتمان يت چن ياهمالبته  ست و   ي قابل برداشت ن   يجوان

 در خـارج از   يجـوان «ن بـا اسـتناد بـه گـزاره          يشود و بنـابرا     مي  در نظر گرفته   شي ها ييخارج از بازنما  

ـ د گفـت، از نظـر ا    يبا» ت ندارد ياش واقع  ييبازنما بـه جـز جـوان    ( ي بـه نـام جـوان   ين گفتمـان، امـر  ي

هـاي    گروه يها ر فصل ي مشابه در ز   يبه نحو ها   ارهن موضوع با تکراِر گز    يا. ت ندارد يواقع) کيولوژيزيف

  . رابطه دارد...) وان، کودک، زنان و نوج(گر يد

                                                 
 .هستند" همبستگي ملي و مشارکت عمومي"هاي راهبرد  اند به معني اولويت دار شده مارک* المت هايي که با ع گزاره .١
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سه متـون متعـدد آن      يـ  جوانـان از خـالِل مقا      ي گفتماِن سـازمان ملـ     يبررس : جوانان يسازمان مل ) ۳

سـند  «ن  يگر که بـا عنـاو     ي د يو دو متِن اصل   » اساسنامه سازمان «ن، متِن   ين ب يدر ا . رفته است يصورت پذ 

 ي رونـد  يانـد، در برابـر بررسـ       ارائه شده »  جوانان ياست مل يس«و  »  ساله ۲۰انداز    جوانان در چشم   يمل

  .رنديگ  ميل قراريمصوبات سازمان مورد تحل

ن سـازمان درصـدد   يافت که ايتوان در  مي جوانان،ياست ملي و س ي در آغاز، با نظر به دو سند مل       

  :ن سازماني از نظر ا١. قرار دهديرا محوِر خوانش خود از جوان» يه اجتماعيسرما«کرِد ياست رو

  ».گردند  ميک جامعه محسوبي ين منبع توسعه انسانيجوانان مهمتر« 

   ساله، مقدمه٢٠انداز  سند چشم

ـ  ي، فرهنگـ  ي، اقتـصاد  ي به عنـوان سـازه اجتمـاع       يده جوان يپد«و     يکيولـوژ ي و ب  ي، روان

متنـوع  هـاي    وهي و شـ   ي، جنـس  يات قـوم  ير و متناسب با خـصوص     ي است متکثر و فراگ    ينديفرا

اشـتراک  ... «). ١همـان، ص    (» گـردد  ي نم يياي جغراف ي آن محدود به مرزها    يازهاي که ن  يزندگ

 از اجـزاء سـازنده جوامـع        ييهـا  ان افراد و جوامع، بخش    يها، اعتماد م   ، احترام به تفاوت   يمساع

  ).۷ :همان( »باشند  ميجو و عادل صلح

در جهـت  «و » هـاي انقـالب اسـالمي    براساس اصول، اهداف و آرمان «ين خوانشين حال چن  يبا ا 

ـ گ  مـي صورت تحقق به خـود ) ٢اساسنامه، ماده (» ايران اسالمي عظمت و سربلندي ن خـوانش  يـ ا. ردي

كـردن جوانـان بـا حقـايق و           هاي بهتر آشنا    تدوين شيوه  مطالعه و « مانند،   يفيمحاط، به لحاظ کردن وظا    

صحيح و منطقي نسل  كمك به فراهم آوردن زمينة داوري«و » ايراني و ميمعارف و تاريخ و تمدن اسال

يكـديگر و شـناخت روحيـه        و منفي آن از     جوان نسبت به تمدن و فرهنگ غرب و تفكيك جنبه مثبت            

  . شود يمنجر مدر متن ) ٣اساسنامه، ماده (» انحصارطلبي و ماهيت استكبار

ـ    ي مورد توجه قرار گ    يستيز با ين نکته ن  يا ، شـوراي عـالي جوانـان    گانـه    ٢٢ يِن اعـضا  يرد که در ب

نظر و متعهد به انتخاب شوراي عالي  صاحب چهار نفر از زنان و مردان« و» سيما يس سازمان صدا ورئ«

 سـازمان صـدا و   يکردهـا ي قبل، رويها ما در بخش. حضور دارند) ٤اساسنامه، ماده (» انقالب فرهنگي 

 را بـا توجـه بـه مـصوبات و           ي در خـصوص جـوان     ي انقـالب فرهنگـ    ي عـال  ين شـورا  يما و همچن  يس

ِن احکاِم ي ب يا يپوشان ن انتظار که بتوان هم    ين، ا ينابراب. ميا مدون آنها، مورِد مطالعه قرار داده     هاي   تاسيس

  . رموجه نخواهد بوديافت، چندان غين يشين سازمان با دو مورد پيا

                                                 
اي از دولت جديد در اختيار نبوده   سند منتشر شده،اند و در زمان تدوين اين مقاله اين اسناد در دولت پيشين تدوين شده. ١

 . است
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 ذکر شده در    يپوشان  وجود دارند که هم    يليدر متن، دال  » يه اجتماع يسرما«با وجود اشاره به واژه      

 منحصر به فرد    يري جوانان، تفس  ينکه سازمان مل  ياول ا . شوند  مي لياقامه دل  آنها   يبر مبنا  اف قبل پاراگر

  :  ارائه نموده استيه اجتماعياز سرما

جـه  يکـه نت  ... شود  مي  را شامل  ياسيع قدرت س  يتوز از   يبخش" ... مشارکت جوانان "«

خواهـد   ... يجتمـاع ه ا ي و سـرما   ياجتمـاع هاي   ل شبکه يشتر و تشک  يآن مشارکت هر چه ب    

  .)٣ ساله، ص ٢٠انداز  سند چشم( »بود

ابد ي  مي تي تنها در صورت مشارکت، امکاِن موجود       و  بدون ذات  يه اجتماع ين گزاره، سرما  ي در ا 

  :گري دين در جايهمچن. گردد  مييه اجتماعينکه مشارکت منجر به سرمايا اي

شتر آنـان در    يهر چه ب  " کتحضور و مشار  "م،  ي بدان يه اجتماع ياگر جوانان را سرما    «

توانـد در     مي وندند،يپ  مي ا آگاهانه به آن   يکنند و     مي جادي که خود ا   ييها و سازمان ها   تشکل

ک يـ انجامـد، کـه در      ي ب ياجتمـاع هاي   بي و کاهش آس   يابي تيت به تعلق خاطر و هو     ينها

ر ي نظ ياجتماعه  ي سرما يرهايتواند به متغ    مي ده،ي سنج يزير ق با برنامه  يند مناسب و تلف   يفرا

  .)٥ و ٤ :همان (»رونق بخشد...  تعامل ينان و اعتماد، هنجارهاياطم

ت برقـرار   يـ ، مـشارکت و هو    يه اجتماع ين سرما يبمفهوم   ي ب يا رابطه ،و در ظاهر   يبه لحاظ نظر   

 يافتنيـ گـر دسـت     يتـوِن د   از خـالل م    يا ن رابطه ي نهفته در چن   ي کشف معنا  ن حال، يبا ا . ده است يگرد

 جوانـان در   يدر سـند ملـ    : سـازند  ين مناسـبات را روشـن مـ       يـ ه در ا   نهفتـ  ير معنا ي ز يها هگزار. است

  :آمده است» ها چالش« فصل ي از بندهايکيت، يل موضوع هوي ساله، ذ۲۰انداز  چشم

 ي و اجتمـاع   ي فرهنگـ  يو ساختارها ها    مدون، تناقض در نگرش    ي نظر يفقدان مبان «

 موجب  ي فرهنگ يو عملکردها ها    برنامه  و ضعف  يني و د  يت مل يف نگرش و هو   يدر تعر 

د و يـ را در تقل تـوان آثـار آن    مـي ده است کهيت جوانان گردين هويبروز اغتشاش در تکو  

  .)۱۱ :همان( »افتير مقبول ي غيها به موج فرهنگها  شيو گراها  م جوانان به سمبليتسل

 در» تنـاقض «ود  بخـش را ارائـه نمـوده اسـت کـه بـا وجـ               تي هو يتين گزاره، متن فرض کل    يدر ا 

ده اسـت و    يگرد» اغتشاش«ت جوانان دچار    يت، هو ي آن کل  يها و عملکردها   برنامه» ضعف«ها و    نگرش

م بـه مـوج    يد و تـسل   يـ تقل«ت، به مثابه    ي گسسته از آن کل    ييها ش جوانان به سمت فرهنگ    ين، گرا يرابناب

  .  شده استيتداع» رمقبولي غيها فرهنگ

تـر،   ن و مهـم   يت و د  ي مل ي بر مبنا  يابي تيمحصور ماندن هو   ي برا يطيجاد شرا يتالش در جهت ا   

 ي، موضـوع گـزاره بعـد      »يريپـذ  ميتسل«افته، و عدم    يت انسجام   ي هو يجوان برا » يکنترل درون «سامان  

  : استيتحت بررس
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و عمالً در   ... گردند،    مي »ي جهان يساز همگن«ده  ين دچار پد  يريشتر از سا  يجوانان ب «

ــ وجـود نداشـته       ينـ ي و د  ي، مل يافته شخص يت انسجام   يو و ه  ي که کنترل درون   يصورت

بـه عنـوان     ... يت فرد يانسجام هو .  رخ خواهد داد   ي بالشرط به سادگ   يريپذ ميباشد، تسل 

د مـد   يـ  توده وار همواره با    ي و همگن ساز   ي ساز ي در برابر امواج جهان    ي اصل يسپر دفاع 

  .)۶همان، ص (» ردينظر قرار گ

. ستيـ  بر سبک مـصرف ن     ي مبتن ي جوان يت جمع ي هو يساز و کارها   قادر به درک     ين گفتمان يچن

 يت جـوان يـ م که اصوالً هوين موضوع پرداختي، به ا  يه اجتماع ي و سرما  ي سبک زندگ  يکردهايما در رو  

 ي و خـصوصاً فرهنگـ     يه اجتمـاع  يما سـر  يژه، جوانـان را حامـل و دارا       يـ  و ي بر مصرف کاالهـا    يمبتن

ت ي درک هوي برايثمربخشهاي  واژه» وار  تودهيساز شرط و همگن باليريپذ ميتسل«ن، يبنابرا. سازد يم

ـ   «م آن را بـا      يا بتـوان  يم  ي وجود ندارد که بخواه    يست و اصوالً مشکل   يجوانان ن  ـ  و هو  يکنتـرل درون ت ي

  . ميحل بکن» يني و دي، مليافته شخصيانسجام 

  :در بخش راهبردها

، ي و مل  ينيت د يف هو يعر، ت ي به اخالق عموم   يابيت از دست  يهدفمند کردن و حما    «

 ي و توانمندسـاز   ي و جهـان   يغلط واردات هاي    با آموزه  ي و استدالل  يت از مقابله علم   يحما

  .)۹ :همان(»  انتخاب اصلحيجوانان برا

 که قـرار اسـت توسـط کنتـرل          يني و د  يافته مل يت انسجام   يبا ارجاع به هو   » انتخاب اصلح « واژه  

وار و    تـوده  يا هصبغ است،   ي و واردات  ين گفتمان، آنچه جهان   يظر ا از ن . ابدي  مي يجاد شود، معن  ي ا يدرون

چـون درک   . ت از مقابله با آن است     يو محتاج حما   شود  مي يند تلق ين، ناخوشا ير دارد و بنابرا   يپذ ميتسل

رفته است، راهکار هـم بـه       ي بالشرط صورت پذ   يريپذ ميل تسل ي موهوم از قب   ياتي فرض يموضوع بر مبنا  

ن يچنـ .  جوانان اسـت   يه اجتماع ي سرما يجه ناف ي و در نت   يت منحصر به فرد جوان    ي هو يهمان اندازه ناف  

ت از جوانان يه حمايتواند داع  ي، نم )باً همه آنچه جوانان دارند    يتقر(ه  ي سرما يل طرد مبان  ي، به دل  يگفتمان

  .  آنان را داشته باشديه اجتماعي ارائه سرماي برايو بسترساز

 را  ي سـاله، اهـداف    ۲۰انـداز     را از جوانان دارد؟ چون، سند چـشم        يرات، چه انتظا  يفين تعار ياما چن 

م نموده اسـت،  يتنظ) ي شمسي هجر۱۴۰۴سال (نده ي سال آ  ۲۰ يف شده برا  ي تعر يتيل به وضع  ي ن يبرا

ن ياز ب . ابدي دست   يا ف شده ي تعر يها يش، بتواند به توانمند   يها استي شدن س  ياتيدوار است با عمل   يما

  : ر انتظارات موضوع مداقه استيش از ساي، بي فرهنگيها ينمندن انتظارات، توايا

  : را داشته باشندي فرهنگيها ين توانمندينده، جوانان اي سال آ۲۰رود در   ميانتظار«

  ي و ملينيت ديافتخار به هو
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  ي تعامل با فرهنگ جهاني برقراريتوانمند

  ي و فرهنگي، خانوادگي، اخالقي، ملينيدهاي   به ارزشيبنديپا

  .)۱۵ و ۱۴همان، ص ( »يانقالب اسالمهاي   به ارزشيبنديپا

شان گـسترده و    يـ  ا يش بـرا  يطلبند که از پ     مي يتي انتظارات فوق، جوانان را محصور در هو       يتمام

م ي مقابلـه بـا تـسل   ين، بـه معنـا  يشيحات پي دوم، با توجه به توض   ي فرهنگ يتوانمند. ف شده است  يتعر

 در  يا گـسترده هـاي    اکنون، مجموعه اسـتدالل   . است» ي جهان يساز همگن« بالشرط و توده وار      يريپذ

ن يـ  ا يل عدم شمول موضـوع    يمثبت نهفته در آن وجود دارد که به دل        هاي   ليپتانس  شدن و  ينه جهان يزم

 شـده   ييد بازنمـا  يـ  شدن بـه مثابـه تهد      ي جوانان، جهان  يدر گفتمان سازمان مل   . ستنديمقاله، قابل ارائه ن   

را مد نظر   » تقابل«شتر  يمتن ب ت  يکله فوق، واژه تعامل به کار برده شده است، اما           اگر چه در گزار   . است

 يبـردار   قابـل توسـعه و بهـره       ي جـوان  يه اجتمـاع  ي مکتوم، نه تنها سرما    يگذار استيبا س . دهد  مي قرار

ده يـ ن حالـت، ناد   يتـر  نانهيا در خوشب  ي، نابودکننده   يوه نگرش به فرهنگ جوان    ين ش ي ا يست، بلکه حت  ين

   . استيه اجتماعي به عنوان سرمايرفتن جوانگ

  

  گيري نتيجه
 از احكام است    يگفتمان متشكل از تعداد محدود    «متذکر شده است،    ) ۱۹۷۲(گونه که فوکو     همان

م که  يستي آن ن  يما در پ  ). ١١٧ص  (»  را تعريف كرد   ي از شرايط وجود   يا  آنها مجموعه  يتوان برا  يكه م 

 گفتمان سه نهاد    ين حال، همخوان  يبا ا . کدامند» يط وجود يشرا«ن  يام در موضوع مورد بحث ما،       ييبگو

 ، اسـت  ي، از ابتـدا تـا انتهـا، تـاريخ         ]گفتمان[«ن نظر که    يد ا يي در خصوص جوانان، در تا     يتحت بررس 

ن ي چنـ  يخيت سـوابق تـار    يد بر اهم  ي تاک ،)همان(»  در خود تاريخ   ي از تاريخ، وحدت و انفصال     يا قطعه

 ما به چه معنـا      ي مورد ادعا  ي و همخوان  همخوان کدامند؟ هاي   گفتمانن  يا احکام ا  ام.  دارد ييکردهايرو

  است؟

ـ م کـه ا   يافتيـ ، در ي انقـالب فرهنگـ    ي عـال  يل از گفتمـان شـورا     يدر تحل ) ۱   يدگاهيـ ن شـورا د   ي

 جوانـان،   .ت جوانان، نسبت بـه موضـوعات دارد       ي به مرکز  ي اجتماع ي بر فروپاش  يشناسانه و مبتن   بيآس

 .انـد  ت مورِد اشاره قرار گرفتـه     يازمنِد نظارت و هدا   يمنفعل و ن  هاي   و به عنواِن ابژه   دارند  ر  ي اثرپذ يتيهو

ـ   ي مانند عفاف، مسائل و مشکالِت فرارو      ياخالقهاي   کانون ، ي اجتمـاع  ير فاکتورهـا  يش از سـا   يش را ب

ـ  بـا د   ن احکام، جوانـان را    يدر مجموع، ا  . نديب  مي مجتمع) ي و جوان  ين نوجوان يسن(حوِل عامل سن     د ي

  . کند  مييي بازنماساز موجهساز و  مسأله
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گسترش «ن سازمان،   ي ا يبراد که   يآ مين بر يچن. ا. ا.  ج يمايل گفتمان سازمان صدا و س     ياز تحل ) ۲

ـ ن، تاک يبه جز ا  . باشد  مي ن را دارا  يحکم سرلوحه و مب   » يت حس تعلق مل   يتقو«و  » ي اسالم يباورها د ي

 ي در خـصوص نفـ     ينه ها، به خلـق احکـام      ين زم يا. رفته است يپذ صورت   »کانون خانواده « بر   ياريبس

 شده،  يموضوعات نف . شده است منجر   در متن    ي و سبک زندگ   ي جوان، خرده فرهنگ سن    يِت فرد يهو

 ين گفتمان، جـوان ياز نظر ا. شود  مي جوانان بر آنها استوار    يه اجتماع ي هستند که سرما   ييهمان ها  قاًيدق

 خـود،   ي قـائم بـه فرهنـگ انحـصار        يا وهير فوق و به ش    خارج از سه بست   ،  کيولوژيزي ف يتيز وضع به ج 

  . ت داشته باشديتواند موجود ينم

ل قـرار گرفـت     يـ ، مورد تحل  ون مت نخستهاي   هي جوانان که با کنار زدن ال      يگفتمان سازمان مل  ) ۳

 يکـرد ي بـا رو   شود کـه سـازمان      مي ن استنباط يچنها   به کار رفته در گزاره    هاي   اگر چه از واژه   نشان داد   

 که از   يفي تعار ي متون بر مبنا   همجموع، اما   را مد نظر قرار داده است      يه اجتماع ي، سرما بالنسبه متجددتر 

ـ ن را   يه اجتمـاع  يد، سـرما  کنـ   مي ارائهها    و ارزش  يت، رابطه فرهنگ  يهو  محـصور،   يبـه عنـوان امـر      زي

 يريگ  بر فاصله  ي، مبتن » ذوق« يود، نف ر  مي  از جوانان انتظار   ،ن سازمان ي ا از نظر آنچه  . کند  مي فيبازتعر

ـ  «ق  يشود از طر    مي ديتاکاست که   ) ۱۹۸۴و،  يبورد( يابي و تشخص  ل شـدن در    يو مـستح  » يکنترل درون

  . ردي صورت پذيني و ديت مليهو

ـ   يط وجود يسه نهاد فوق، که با نظر به شرا       هاي   ن گفتمان ي ب يخواندر مورد هم   ن آنهـا   ي مشترک ب

بـت  يغک سـو، و     يـ  از   ساز موجهساز و    مسأله دوگانه   يکردهاي رو تيحاکمم  يوانت  مي رود،  مي انتظار آن 

ـ  . ميي ذکـر نمـا    يجه کل ي را به عنوان نت    يه اجتماع ي و سرما  ي دوگانه سبک زندگ   يکردهايرو ن سـه   ياز ب

ن ين حـال، چنـ  يـ جاد کرده اسـت، بـا ا  يوه گفتار اي را در شي جوانان، تنها فاصله اندک    ينهاد، سازمان مل  

 يا وهينجـا بـه شـ   يگـر، در ا ي دو نهـاد د  ن، احکـام  ياند و بنـابرا    م کارساز نبوده  ي مفاه ر محتوا و   د يزيتما

  . اند ن شدهييمتفاوت تب

ـ م کـه علـل عـدم توف       يي نمـا   اسـتدالل  يآورد به طور ضمن    ين امکان را فراهم م    يا مجادالت ما  ق ي

 يمبنـا  يه اجتمـاع  يکـرد سـرما   ين خـصوص، رو   يـ در ا . ستي در حوزه جوانان چ    يزان فرهنگ ير برنامه

ده يـ ، ناد ي خرده فرهنگ جـوان    يمحاط نمودن جوان در هنجار مسلط، نف      . دهد  مي لياحتجاج ما را تشک   

 ي سـن يها  بستار گروه  يو محو مرزها  » ذوق « بر مصرف، منجر به اضمحالل     ي مبتن يگرفتن سبک زندگ  

گـردد و     مـي  بيـ فتراق، تخر  بر ا  ي مبتن يه اجتماع ي سرما يريگ  شکل يها گاهيپا طين شرا يدر ا . شوند مي

  . رود  مي از دستي اجتماعيرويل نيپتانس

 عدم وجـود خـرده فرهنـگ        ي در پاراگراف فوق استدالل شده است، به معنا        يآنچه به لحاظ نظر   

وان ت، بـه عنـ    يـ  تقو يب به جا  يت تخر يما از وضع  . ستين يرانيدر جوانان ا   يژه زندگ يا سبک و  ي يسن
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 کـه   يامخـصوصاً هنگـ   ما  هاي    استدالل همجموعن،  يهمچن. ميکن  مي داي يمند عامل کاهش دهنده امکان   

در  يشيـ  بـر بازاند   يديـ توانـد بـه مثابـه تاک        مـي  م،ير و اثـربخش بـدان     يپذ دو وجه اثر   يفرهنگ را حاو  

  . قلمداد شوديفرهنگاست يسخصوص 

 سـاز  مسأله يهاکرديروت  يل حاکم گر، عل ي و به عبارت د    يط وجود يما عامدانه ذکر مجموعه شرا    

ـ ر گـذاران و برنامـه     اسـت يدر س  ساز موجهو    يرا مکتـوم بـاق    ران  يـ  جوانـان در ا    ء حـوزه  يزان فرهنگـ  ي

  . ن موضوع بپردازدي، به اين مباحثيه بر چني مشابه اثر ما بتواند با تکيا ممکن است مقاله. ميا گذاشته

  

  

  منابع
 : ۱۳۸۶بهشت ي جوانان، اردي سازمان مليگاه خبري پايت رسمي، در سا جواناني عالياساسنامه شوراـ 

<http://www.javanan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Itemid=511> 
 سـازمان   يزيـ ر ، مرکز طـرح و برنامـه      ۱۳۸۴ن و پخش سال     يد، تام يتولهاي   استيو س ها   تياهداف، اولو ـ  

 .ران، انتشارات مبلغاني اي اسالمي جمهوريمايصدا و س

ترجمـه حـسين    .  و هرمنوتيـك   ي ساختگراي يفراسو: ميشل فوكو  ،)١٣٧٦(، پل    رابينو ؛هيوبرتدريفوس،  ـ  

 .ين: تهران. بشيريه

ت، در مجلـه رشـد آمـوزش علـوم     يـ  و هوي، خرده فرهنـگ، سـبک زنـدگ   )۱۳۸۱(د  ي، محمد سع  ييذکاـ  

 .۲۰ ـ ۲۷، صص ۲ :، شمارهياجتماع

، در ست سـاله يجوانان در چشم انداز ب يسند مل  وراني اي اسالمي جوانان در جمهوريمل استيسند سـ 

 : ۱۳۸۶بهشت ي جوانان، اردي سازمان مليگاه خبري پايت رسميسا
<http://www.javanan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=551> 

ار يفتگان و خرده فرهنگ ها، ترجمه مراد فرهاد پور و شهر          يمخاطبان و ش  : نسل من ) ۱۳۸۱ (يشوکر، رو ـ  

 .۱ـ ۳۰، صص۲۰ : ارغنون، شمارهي، فرهنگي، ادبي پور، در فصلنامه فلسفيوقف

ـ يفلـسف ، ترجمه مژگان برومند، در فـصلنامه   يدئولوژيفرهنگ و ا   )۱۳۸۱(سک، جان   يفـ    ي، فرهنگـ ي، ادب

 .۱۱۷ ـ ۱۲۶، صص ۲۰ :ارغنون، شماره

، ي انقـالب فرهنگـ    يعاليرخانـه شـورا   ي دب يت رسـم  ي، در سـا   مصوبات شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي       ـ  

 ><http://www.iranculture.org/provs/date.php: ۱۳۸۶بهشت يارد

 :۱۳۸۶بهشت ي جوانان، اردي سازمان مليگاه خبري پايت رسمي جوانان، در ساي عاليمصوبات شوراـ 
<http://www.javanan.ir/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=513> 

  :١٣٨٥ نفوس و مسكن ي عمومينشريه گزيده نتايج سرشمار،  مسكن نفوس وي عمومينتايج سرشمار
<http://www.sci.org.ir/content/userfiles/_census۸۵/census۸۵/natayej/tables/J-۱۱.html> 
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