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 .1بیان مسئله

اصول ّ
معر ِف اساس دین است .بنیادگرایی اسالمی 2،جنبشی
بنیادگرایی دینی 1،به معنای بازگشت به
ِ
دینی-سیاسی است که نهتنها مدرنیسم و غرب را رد میکند ،باالتر از آن به دنبال برپایی نظم جهانی
نوینی است .بنیادگراهای اسالمی از آن باورهای دینی حمایت میکنند که برآیند تفسیر ویژهای از متون
دینیاند و این باورها را مستقل از تحوالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی که در درازنای  14سده از
اسالم رخداده است ،همچنان معتبر میدانند .آنها فریاد بازگشت به اسالم را سر میدهند و در تالش
برای اسالمیکردن مجدد 3جامعه و برقراری نظم اسالمی هستند که منتج به خلق «نظام اسالمی»
میشود (میشرا.)284 :2012 ،
بنیادگرایی دینی ،محدود به اسالم نیست و این اصطالح ریشه در جنبش احیای دینی پروتستانهای
آمریکایی در آغاز قرن بیستم دارد که در پی بازگشت به تفسیر بنیادگرایانه از باورهای مسیحیت و قوانین
ٔ
درباره جنبشهای
انجیل بودند (مارسدن1980 ،؛ وودبری و اسمیت .)1998 ،از آن زمان به بعد ،این پنداره
مشابهی که در یهودیت ،اسالم و هندوئیسم رخ داد نیز به کار گرفته شد (آرمسترانگ2000 ،؛ آلموند و
همکاران .)2003 ،از اواخر قرن نوزدهم ،بنیادگرایی بهعنوان قطب بنیادین در تفسیر و تلقی از واقعیت،
بیشتر ادیان مهم جهان (اسالم ،یهودیت و
در گروههای دینی سنتی مختلف رونق یافت و این پدیده در
ِ
مسیحیت) وجود داشته است (اپلبی و مارتی 1991 ،به نقل از استامپ.)173 :2008 ،
ً
بنیادگرایی (ازجمله ٔ
گونه اسالمیاش) ،عموما بهعنوان واکنشی در برابر سکوالریسم و مدرنیسم
ٔ
خردمندانه دینداران سنتی
انگاشته شده است .درواقع ،بنیادگرایی اسالمی گونهای پاسخ عقالنی و
به تحوالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است که سبب نزار و نحیفشدن دین در جهان معاصر
شدهاند (بروس .)120 :2008 ،مطالعات انجامشده در مورد زمینههای بنیادگرایی اسالمی در کردستان
نیز نتایج مشابهی را نشان میدهد که بر ٔ
پایه آن رویارویی با مدرنیسم و سکوالریسم ،از دالیل گرایش
ٔ
ٔ
پژوهشگران این حوزه معتقدند
بنیادگرایانه دینی بوده است (بیانی .)2017 ،برخی
اندیشه
این افراد به
ِ
بنیادگرایی اسالمی باید بهعنوان یک عکسالعمل بومی جهان اسالم به بحرانهای عمیق اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته شود و همچون دیگر حرکتهای اجتماعی ،این پدیده هم تحت تأثیر
تعامل کنشگران و تعیینکنندههای مختلف داخلی و خارجی است .بنیادگرایی اسالمی ،هم عامل
و هم محصول تغییرات اجتماعی در جهان اسالم است (احمدالنعیم25 :2003 ،؛ نصر.)428 :2010 ،
4
در دوران پسااستعماری کنونی ،بنیادگرایی اسالمی درواقع بیان حق مسلمانان بهمنظور «خوداظهاری»
از راه شریعت است .این فرایند خوداظهاری ،یا از طریق دولت و یا از مسیرهای غیررسمی در روابط
1. Religious Fundamentalism
2. Islamic Fundamentalism
3. Re-Islamisation
4. Self-assertion
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اجتماعی و َسبک زندگی شخصی عینیت یافته است (احمدالنعیم .)27 :2003 ،جنبشهای بنیادگرا
ً
ضرورتا جهتگیری پویایی دارند که بر این پایه ،آنها برای مقابله و دورکردن تهدیداتی که نظام واقعیت
دینی آنها را تهدید میکند ،سازمان یافتهاند (استامپ .)181 :2008 ،همچنین برخی مطالعات نشان
میدهد که بنیادگرایی دینی بیشتر در میان دیندارانی رواج دارد که ازلحاظ درآمد ،سطح تحصیالت و
کورنو.)2002 ،
وضعیت شغلی در شرایط مناسبی نیستند (دمیرات1965 ،؛ لینیش1982 ،؛ ِ
کردستان ایران ،ازجمله مناطقی است که به دالیل گوناگون دستخوش رویش جریان بنیادگرایی
اسالمی بوده است .یکی از این عوامل ،نزدیکی و همجواری آن با کردستان عراق است؛ جایی که برای
ٔ
شاخه اخوانالمسلمین بهعنوان اصلیترین نهاد بنیادگرایی دینی
اولینبار در سال 1952م ،نخستین
پیش از پیدایش القاعده در حلبچه شکل گرفت .پس از پاگرفتن القاعده و نفوذ آن در کردستان عراق
تندروتر بنیادگرایی اسالمی در هیئت پدیدهای به نام
و تشکیل «امارت اسالمی» در حلبچه ،جناح
ِ
«سلفیها» پدیدار میشود که ادعای بازگشت به اسلوب صدر اسالم را دارد و جهاد را کوتاهترین مسیر
ناب برای دستیابی به این آرمان برمیگزیند .همین همجواری جغرافیایی در کنار قرابت فرهنگی
میان مناطق کردنشین ایران و عراق ،نقش برجستهای در گسترش اندیشههای بنیادگرایی اسالمی در
کردستان ایران داشته است .کسانی که جذب جریان اسالمگرایی در کردستان میشوند -چه ذیل
مکتب قرآن باشند و چه سلفیگری -تحوالت هویتی مهمی در ایشان رخ میدهد که مهمترین آن
فرقهگرایی ،منع مشارکت سیاسی ،تنش با محیط اطراف و تنش با روحانیت سنتی است (کچویان و
خسروی.)40 :1391 ،
ٔ
اسالمگرایی رادیکال ،نظم مستقر در مناطق کردنشین را تا اندازه زیادی با مشکل و چالش مواجه
کرده استٔ .
نکته مهمتر ،نگرانی از احیای فضای امنیتی در کردستان است؛ چراکه مردم این مناطق
در سالهای اخیر تالش فراوانی برای همگرایی سیاسی داشتهاند و کوشیدهاند با ازبینبردن این فضای
امنیتی ،کردستان نیز به یکی از مناطق عادی کشور بدل شود .این عادیشدن نگاه به کردستان،
هم سبب رشد همگرایی سیاسی شده و هم امکان بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری و همچنین
ٔ
دوباره
استفاده از قابلیتهای اقتصادی و تجاری مناطق مرزی کردنشین را فراهم کرده است .استقرار
فضای امنیتی در کردستان ،بیم ازدسترفتن این ظرفیتها را نیز با خود دارد.
ٔ
اندیشه بنیادگرایی اسالمی که در این منطقه وجود دارد ،گهگاه شاهد
افزون بر روند روبهگسترش
حرکتهای خشونتآمیز آشکاری نیز هستیم؛ ازجمله ترور ماموستا برهان عالی ،امامجمعهٔ
موقت سنندج و بهاران در سال  1388که توسط اعضای گروههای بنیادگرا انجام شد (تابنا ک،
 .)1388/06/22همچنین میتوان به این واقعیت اشاره کرد که شماری از کردهای ایران در عملیات
انتحاری در پاکستان ،عراق و افغانستان همکاری داشتهاند و برخی از آنان در زندانهای گوانتانامو
و ابوغریب زندانی بودهاند (اعظمآزاده و بقالی .)6 :1391 ،شرایط جغرافیایی ،سیاسی و فرهنگی
خاص این منطقه از یکسو و حساسیتهای طبیعی مربوط به مناطق مرزی و نقش افراطیگری در
برهمزدن امنیت اجتماعی و روانی کنشگران اجتماعی از سوی دیگر و همچنین خطر نهفتهای که این
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افراطگرایی دینی در کاهش دینداری عمومی مردم و رنگباختن دین در ٔ
حوزه عمومی میتواند داشته
ٔ
مطالعه این پدیده و واکاوی تعیینکنندههای اجتماعیاش را روشن و بازشکافی میکند.
باشد ،لزوم
ّ
ٔ
درباره نقش بنیادگرایی اسالمی در کردستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران ،دستاورد یکی از
تحقیقات مرتبط داللت بر آن دارد که سلفیگری بهعنوان یک جریان منسجم در کردستان ایران،
ٔ
خاص بهوجودآمده در دهههای اخیر شکل
سابقه تاریخی چندان دیرپایی ندارد و تحت تأثیر شرایط
ِ
ٔ
اندیشه سلفیگری
گرفته است .رشد این جریان نیز متأثر از عوامل داخلی و خارجی بوده است .افزایش
در استان کردستان ،امنیت ّملی ایران را هدف گرفته و با بهچالشکشیدن آن ،اثرات منفی بر پیکرهٔ
ّ
امنیت ملی وارد ساخته است (امیری.)1393 ،
اگرچه تعداد محدودی فعالیت پژوهشی در باب بنیادگرایی در ایران انجام شده است (مانند
امیری1393 ،؛ کچویان و خسروی1391 ،؛ قجری1387 ،؛ اعظمآزاده و بقالی)1391 ،؛ اما با توجه به
ُ
ٔ
گرایانه دینی و اینکه
جوانان کرد به باورها و کنشهای افراط
رشد روزافزون گرایش بخشی از نوجوانان و
ِ
ٔ
ٔ
پدیده چندوجهی مغفول مانده است ،واکاوی زمینههای ظهور و
مطالعه ابعاد متنوعی از این
هنوز
گسترش آن بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد .پژوهش حاضر به دنبال واکاوی دالیل و
زمینههای ظهور و گسترش باورها و کنشهای بنیادگرایانه و افراطی در مناطق کردنشین ایران است.
بر این اساس ،این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که چه زمینههای اجتماعی در ظهور و
گسترش بنیادگرایی اسالمی در میان افراد  15-45سال کردستان مؤثرند؟
بنیادگرایی اسالمی
بنیادگرایی اسالمی بیش و پیش از هر چیز ،یک جنبش سیاسی و دینی است که درصدد بازگشت
به ٔ
دوره زرین اسالم یعنی دوران پیامبر (ص) و خلفای راشدین است .بنیادگرایان اسالمی باور دارند
ٔ
جامعه اسالمی به دست فرهنگ غربی و سیاستهای استعمار نو مسموم و آلوده شده است و باید
فرهنگ اسالمی از این غبار پیرایش شود (چانگ .)58 :2005 ،آنان خود را نگهبانان اخالقی و ناجیان
جامعه میپندارند؛ جامعهای که از دید آنها رو به ارتداد ،فساد و تباهی است .آنها تاریخ اسالم را
دارای سقوط و اضمحالل میدانند (غیر از سه قرن اول) و حکومت اسالمی را تنها راه چاره میپندارند
(احمدالنعیم.)29 :2003 ،
ٔ
«عکسالعملی بودن» و اتخاذ جبهه مخالفت و دشمنی فراروی دیگران ،از آشکارترین ویژگیهای
ً
بنیادگرایان دینی و اسالمی است .آنها عموما «دیگری» را بهعنوان یک دشمن تصویر میکنند و آن
را تهدیدی در برابر خود میدانند .این دیگری و این دشمن در زمانها و جوامع مختلف ،مصادیق و
صورتهای متنوعی به خود میگیرد (هریوت .)9 :2009 ،سلفیها از توحید و تکفیر نیز درک متفاوتی
دارند؛ به این معنی که توحید را به تمام شئون و زوایای قوانین بشری تعمیم میدهند و معتقدند چون
ً
ٔ
ساخته دست بشری نوعی دخالت
قانون
قانونگذاری منحصرا در اختیار خداوند است ،ازاینرو هر نوع ِ
در قوانین و خواست الهی و مردود است (مقدم.)62 :2009 ،
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میتوان مهمترین ویژگیهای بنیادگرایی اسالمی را در اتخاذ دین 1،اسالم سیاسی (شامل سیاستهای
هویت مسلمان ،سیاستهای ارزشهای اسالمی و سیاستهای دولت اسالمی) و درنهایت ،جهادگرایی
فشرده کرد (کوک .)29 :2014 ،با توجه به مطالب مطرحشده« ،بنیادگرایی اسالمی» خوانشی از اسالم،
قرآن ،سنت و احادیث است که برابر آن ،بخش عمدهای از این مبانی ،غیرتاریخی ،مستقل و مصون از
تحوالت اجتماعی و سیاسی و قابلکاربرد و اجرا در تمام جوامع و دوران تلقی میشوند .همچنین اجرای
ٔ
توسعه دنیوی را به همراه داشته باشد؛ ازاینرو مبانی یادشده
کامل این مبانی ،میتواند سعادت اخروی و
باید تحت هر شرایطی (اگرچه ناسازگار با خواست مردم) و حتی با اجبار ،به کار گرفته شود .این تعریفی
است که بهعنوان مبنای مفهومی در این پژوهش مورد تأ کید قرار داد.
3
2
مفاهیم نزدیک به خود مانند «اسالمگرایی» و «سنتگرایی» نیز
این مفهوم ،قرابتهایی با دیگر
ِ
4
دارد؛ علیرغم اینکه برخی مانند کرامر ( )2003بنیادگرایی اسالمی را همان اسالمگرایی میدانند،
5
دیگرانی نیز هستند که با نگاه تیزبینانهتری میان این دو تمایز قائلاند .برای نمونه ،برت فلد و ویتزلز
( )2007معتقدند بنیادگرایی اسالمی یک جهتگیری فردی بهسوی ریشههای باورهای مذهبی است؛
اما اسالمگرایی نوعی تبعیت از تصمیمات سیاسی است که تحت قیمومیت دین قرار دارد (برت فلد
و ویتلز 56 :2007 ،و  63به نقل از کوپمنز .)35 :2015 ،همچنین ،بهسادگی نمیتوان بنیادگرایی دینی
را معادل سنتگرایی در نظر گرفت .اگرچه بنیادگراها مدافع بازگشت به ریشههای دینیشان هستند
و از این نظر با سنتگراها دارای شباهتاند ،اما این تفاوت عمده را با آنها دارند که بنیادگراها اغلب
بهصورت گزینشی بر جنبههایی از سنتهای دینی تأ کید میکنند که در راستای اهدافشان است
و این سویهها را با اهداف مدرن خود ترکیب میکنند (کوپمنز .)35 :2015 ،بهطورکلی ،اسالمگرایی
ً
درصدد اسالمیکردن قوانین ،حکومت و زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه اسالمی است و الزاما
بار معنایی منفی ندارد؛ اما در مقابل ،بنیادگرایی اسالمی قرابت وثیقی با خشونت ،افراطگرایی و
دگرستیزی دارد .بنیادگرایی اسالمی ذیل اسالمگرایی قرار میگیرد ،اما معادل آن نیست .هر بنیادگرای
اسالمی بهنوعی اسالمگرا نیز هست ،اما تمام اسالمگرایان ،بنیادگرا نیستند.
اگرچه برخی مانند ادوارد سعید مخالف این رویکردند که میان اسالم و بنیادگرایی دینی قرابت و
نزدیکی درونی وجود دارد (سعید ،)xvi :1997 ،ولی دیگرانی مانند برنارد لوئیس معتقدند چون در میان
دانان مسلمان رویکردهای لیبرالی و مدرن در باب خوانش و فهم قرآن وجود ندارد و یک رویکرد
االهی ِ
ٔ
سنتی غیرلیبرالی در میان همه مسلمانان نسبت به متن و پیام قرآن حاکم است ،ازاینرو میتوان
گفت تمام مسلمانان بنیادگرا هستند (لوئیس.)117 :1998 ،
1. Getting religion
2. Islamism
3. Traditionalism
4. Kramer
5. Brettfeld and Wetzels
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تبعیت موبهمو از قرآن
به باور بنیادگرایان اسالمی ،مسلمانان باید به راه و طریق پیامبر اسالم (ص) و
ِ
بازگردند (اشمید .)2014 ،از میان سلفیها ،تنها سلفیهای جهادی هستند که از خشونت حمایت
میکنند و با اتکا به آن میکوشند خالفت نوینی را پایهریزی کنند و سرزمینهایی که در گذشته زیر
سیطره مسلمانان بوده را دوباره بازپس گیرند .بر ٔ
ٔ
پایه تعالیم بنیادگرایان اسالمی ،پلورالیسم دینی مردود
است و بنیادگرایان در آرزوی تسلط اسالم سیاسی بر تمام جهان هستند (موهانتی.)2012 ،
اسالمگرایی در کردستان

ٔ
فاصله شکلگیری گروههای مختلف اجتماعی تا جنگ
گفتمانهای موجود در کردستان در
خلیجفارس در آغاز ٔ
دهه  1990را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :گفتمان ناسیونالیستی (،)1324
وسیله احمد مفتیزاده در ٔ
ٔ
دهه
گفتمان سوسیالیستی ( )1348و گفتمان اسالمگرایی که نخست به
 1350و با پایهریزی مدارس دینی در سنندج و مریوان شکل گرفت .گفتمان اسالمگرایی پس از انقالب
در قالب دو گروه «مکتب قرآن» و «جماعت دعوت و اصالح ایران» یا همان اخوانالمسلمین ایران خود
را صورتبندی کرد (اعظمآزاده و بقالی.)5-6 :1391 ،
ً
عموما اسالمگرایی با ناسیونالیسم ُکردی همسو بوده است ،اما پس از دههٔ
اگرچه در تاریخ کردستان
ِ
ٔ
 1340این پیوند کمابیش از میان رفت و با پیدایش اسالمگرایی در دهه  ،1340کردهای اسالمگرا از
ُ
تأ کید بر هویت قومی خود دست برداشتند و اسالمگرایی در هویت مردم کرد نقش برجستهای پیدا
ُ
کرد .پس از انقالب اسالمی  ،1357تقابل اسالمگرایی /ناسیونالیسم کردی برجستهتر شد و اسالمگرایی
خود را با جریان مکتب قرآن بازنمایی کرد (کچویان و خسروی .)40 :1391 ،اسالم رادیکال که پیشتر
توسط جریان سلفیگری شناخته میشد ،پس از رخداد  11سپتامبر  2001و اشغال افغانستان و عراق
َ
به دست برخی کشورهای غربی وارد ایران هم شد .این جریان که خود را پیرو گذشتگان دینی َ(سلف
صالح) میداند ،وجه دینی پیروانش بیش از هر چیز برایش اهمیت دارد.
برای رویش بنیادگرایی اسالمی در کردستان ایران ،سه خاستگاه قابلشناسایی است :جنبشهای
اسالمگرا در عراق ،اخوانالمسلمین مصر و اسالم سیاسی در ایران انقالبی .جریان سلفیگرایی در
ٔ
انصارالسنه کردستان عراق است؛ نخستین گروه جهادی سلفی
کردستان ایران ،بهنوعی شاخهای از
که در سال  1987در کردستان عراق ظهور یافت (سیوهیلی .)171 :2009 ،در میان گروهها و حرکتهای
اسالمگرا در کردستان عراق ،اگرچه انصارالسنه بیشترین تأثیر را در برآمدن اسالمگرایی در کردستان
ایران دارد ،اما دیگر گروههای اسالمگرا مانند جنبش اسالمی کردستان ،لشگر اسالم ،جمعیت جهادی
اسالم ،اتحاد اسالمی و غیره نیز وجود داشتهاند (زنگنه و کریمی .)85 :1396 ،به دلیل نزدیکی
جغرافیایی میان کردستان ایران و عراق و قرابت دینی و مذهبی میان آنها ،اسالمگرایی در کردستان
ایران بسیار متأثر از کردستان عراق بوده است.
اخوانالمسلمین مصر نیز بهصورت غیرمستقیم در برآمدن اسالمگرایی در میان کردهای ایران مؤثر بوده
ٔ
اسماعیلیه مصر بنیان گذاشته
است .اخوانالمسلمین که در سال 1928م توسط حسنالبناء در شهر
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شد ،از همان آغاز خود را یک تشکیالت دینی-سیاسی نامید و راه را برای حضور و فعالیتهایش در
ٔ
اندیشه دینی اخوانالمسلمین به مناطق
عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی هموار کرد .ورود
ٔ
کردنشین عراق ،متأثر از عوامل مختلفی ازجمله نزدیکی موصل به اقلیم کردستان ،پیشینه مذهبی
ُ
شهرهای کردستان مانند حلبچه و اربیل ،وجود دانشجویان کرد شاغل به تحصیل در بغداد و بیعت
ُ
کاروانهای کرد موصل ازجمله هاشمسلطانی و مالعبدالحمید محمد اربیلی با حسنالبناء در جریان
ٔ
هسته
سفر حج سال 1946م بود (زنگنه و کریمی .)86 :1396 ،این شرایط ،زمینه را برای بنیاننهادن
ٔ
اولیه نخستین جریان اسالمگرای کردستان عراق (حرکت منسجم اسالمی) فراهم کرد .این گروه
نیز با ورود به ایران و پناهگرفتن در ٔ
سایه ایرانی که بهتازگی انقالب اسالمی را تجربه کرده بود و اسالم
سیاسی بیش از هر زمان دیگری در آن پررنگ و قدرتمند بود ،توانست خود را بهعنوان یک سازمان
دینی-سیاسی صورتبندی کند .اخوانالمسلمین اینک در ایران زیر نام «جماعت دعوت و اصالح»
بیشتر انتخابات سالهای
بهصورت رسمی و قانونی به فعالیتهای مذهبی و سیاسی میپردازد و در
ِ
پس از انقالب ،کنشگری سیاسی خویش را در قالب حمایت از جریانها و کاندیداهای موردنظر خود
ایفا کرده است .این جماعت با پیادهکردن اندیشهها و باورهای اخوانالمسلمین ،نقش شایانی در
رونق اسالمگرایی در میان کردهای ایران داشته است.
برآمدن اسالمگرایی در کردستان ایران ،نمیتوان از نقش فضا و بستری که در
در کاوش از زمینههای
ِ
ایران پس از انقالب  1357فراهم شد ،غافل بود .با ظهور انقالب اسالمی و تالش رهبران آن در تأ کید
ِ
ٔ ّ
دوباره بر مفاهیم و ریشههای اسالمی برای ٔ
پهنه ملی و بینالمللی
اداره جامعه ،اسالم سیاسی پا به
گذاشت .تأ کید بر اسالم فقهی و وجه سیاسی-انقالبی و جهادی اسالم در میان مبارزان انقالب
اسالمی ،زمینه را برای ارتباط با سایر گروهها و جریانها در سراسر جهان اسالم و حتی غیراسالم فراهم
کرد .این قرابت و نزدیکی ،ابتدا ،محصول استقبال برخی از انقالبیون -که بعدها از سردمداران انقالب
اسالمی شدند -از خوانش امروزین از اسالم توسط اخوانالمسلمین بود .نزدیکی سیاسی-اعتقادی
برگردان آثار اخوانیها توسط افرادی چون هادی
میان اسالمگرایی در ایران و اخوانالمسلمین مصر با
ِ
ٔ
خسروشاهی ،علی خامنهای و محمد خامنهای آغاز شد .ترجمه این آثار ،پلی بود برای آشنایی ایرانیان
ٔ
اندیشه اخوانالمسلمین بهعنوان یک حرکت اصالحی و جهانی (رسولپور.)5 :1392 ،
با حرکت و
ٔ
پیشینه تجربی
بازگفت چرایی بنیادگرایی اسالمی مطرح میشود،
یکی از عوامل فربهی که در مطالعات مختلف برای
ِ
هویتخواهی یا احیای هویتی مسلمانان از طریق بازگشت به اصول اسالمی و پیادهکردن این اصول
است (درخشه و مفیدنژاد1391 ،؛ درخشه و نجاتیآرانی1390 ،؛ جوانشهرکی1387 ،؛ کوک2014 ،؛
شودلر2001 ،؛ میشرا.)2012 ،
ِا ِ
ٔ
در خالل مطالعات تجربی مختلف درباره بنیادگرایی اسالمی در جوامع و گروههای مختلف ،عوامل
و زمینههای متعددی نیز برای تبیین این پرسمان مطرحشده که در این بین ،هویتخواهی یا احیای
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ٔ
پدیده جهانیشدن ،اعتراض به ناکارآمدی دولتهای حا کم
هویت اسالمی در مقابل هویت سکوالر و
در کشورهای مسلمان و تعدد مسائل و کمبودهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،از برجستهترین
این علل و زمینهها بودهاند .در تحقیقاتی که بنیادگرایی را در ایران و بهویژه در مناطق کردنشین بررسی
عوامل برشمردهشده برای تبیین این پدیده است .در کنار این
کردهاند نیز «هویتطلبی» از مهمترین
ِ
واقعیت که جریان احیای اسالمی نوعی منبع هویت است ،نارضایتیهای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی (ناخشنودی از وضعیت موجود) ،از دیگر عوامل مؤثر برای تبیین بنیادگرایی اسالمی در ایران
و مناطق کردنشین معرفیشدهاند.
اگرچه مطالعاتی در باب اسالمگرایی در معنای کلی آن در میان کردهای اهل سنت در قالب مطالعهٔ
جماعت دعوت و اصالح (عبادی1391 ،؛ رسولپور1392 ،؛ قادرزاده و محمدی )1396 ،و یا مکتب
قرآن (کچویان و خسروی1391 ،؛ شریعتیمزینانی و ابراهیمزاده )1396 ،انجام شده؛ اما پژوهشهایی
ٔ
که ٔ
بنیادگرایانه اسالمگرایی را در این جامعه مورد مطالعه قرار داده باشند (اعظمآزاده و بقالی،
گونه
 )1391بسیار اندک است .از یکسو ،این تحقیقات اندک نمیتوانند ابعاد مختلف بنیادگرایی اسالمی
به ٔ
ُ
ٔ
چندبعدی را پوشش دهند و از سوی دیگر ،پژوهش حاضر میکوشد ابعاد جدیدی
پدیده
مثابه یک
از این پدیده را مطالعه کند.

 .2چهارچوب مفهومی
اگرچه رویکردهای نظری فراوان و متنوعی در باب تبیین بنیادگرایی دینی و اسالمی وجود دارد ،اما
میتوان رویکرد تبیینی آنها را دستکم در سه زمینه دستهبندی کرد.
دینی
نخست ،رویکردهایی که بنیادگرایی اسالمی را گونهای تالش برای حفظ یا احیای هویت ِ
جوامع مسلمان در مقابل هویت جهانی میدانند که به باور ایشان میخواهد و میتواند سبب
شدن هویت دینی کنشگران مسلمان شود .ازاینرو ،بخشی از مسلمانان از طریق بازگشت به
نحیف ِ
ٔ
احکام و باورهای اولیه اسالمی و پیادهکردن و بسط آن در جامعه ،میکوشند این هویت اسالمی را در
برابر هویت مدرنی که خصلتی جهانی یافته احیا و تا آنجا که میتوانند پایههای آن را تقویت کنند
(تیبی1998 ،؛ فریدمن1999 ،؛ البرو1996 ،؛ کاستلز2000 ،؛ احمدالنعیم2003 ،؛ باتکو2004 ،؛ احمد،
دینی متکی به متون مقدس و
 .)1983این دسته از نظریهها ،بنیادگرایی اسالمی را نه یک جریان ِ
تفسیر بنیادگرایانه از شریعت اسالمی؛ بلکه گونهای از جنبش اجتماعی و مدنی میدانند که سرشتی
بودن اعضایش تنها یکی از عناصر هویتی آن است نه تمام
اعتراضی و مطالبهگر دارند و مسلمان ِ
ماهیت این جریان.
دوم ،نظریههایی که معتقدند بنیادگرایی اسالمی عکسالعملی در برابر محرومیتها و ناکارآمدی
اجتماعی نظامهای سیاسی حاکم در کشورهای جهان اسالم است (کپل1396 ،؛
سیاسی ،اقتصادی و
ِ
بروس2008 ،؛ دیویدسون1998 ،؛ اعظم2006 ،؛ دکمیجیان1372 ،؛ احمدالنعیم2003 ،؛ ابوربیع2004 ،
و 2010؛ اسمیت .)1996 ،ازآنجاکه حاکمیت موجود در این کشورها قابلیت بایسته برای ٔ
اداره جوامع
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اسالمی را نداشتهاند و موفق به برآوردهکردن مطالبات اساسی مانند عدالت اجتماعی ،برابری ،آزادی
و دموکراسی نشدهاند؛ ازاینرو گروهی از مسلمانان چاره را در تمسک به ایدئولوژی جایگزینی برای ٔ
اداره
جامعه میدانند که همان بازگشت به ارزشها ،احکام و اصول ابتدایی دین اسالم است .به باور این
گروه ،تنها از این راه است که میتوان جوامع اسالمی را از این عقبماندگیها نجات داد.
مذهبی آشکاری در حرکتها و جنبشهای بنیادگرا میبینند و آنها
سوم ،دیدگاههایی که ردپای
ِ
را کوششی برای احیای باورهای مذهبی و پیادهکردن آنها در جامعه بهمنظور دستیابی به سعادت
دنیوی و اخروی مؤمنین میانگارند .به باور این دسته از نظریهپردازان ،اگرچه ممکن است برخی
حرکتهای بنیادگرایانه واکنشی در برابر برخی نارضایتیها در کشورهای اسالمی باشد؛ ولی باورهای
دینی هم در صورتبندی این جنبشها و هم در هدفگذاری برای آنها نقش پررنگی ایفا میکنند.
مفاهیم و باورهایی مانند جهاد ،شهادت ،خیر و شر ،داراالسالم در برابر دارالحرب و غیره ،نمونههایی
از این باورها هستند (اعظم2002 ،؛ فنبروینسن1995 ،؛ اپلبی2002 ،؛ یورگنسمیر.)1992 ،
با توجه به نظریههایی که مطرح شد و اینکه آنها زمینهها ،چراییها و دالیل پیدایش و گسترش
عامل «هویتطلبی و مقابله با مدرنیسم»« ،عکسالعمل و اعتراضی در برابر
بنیادگرایی را معلول سه
ِ
مشکالت ،محرومیتها و چالشهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در جوامع مسلمان» و
«نوعی پویش آخرالزمانی برای برپایی عدالت انسانی و اجتماعی» بر ٔ
پایه مبانی دینی میدانند ،به نظر
ٔ
ٔ
جامعه موردمطالعه (کردستان) نیز یافت؛ زیرا اتکا به
زمینه اساسی را در
میرسد بتوان ردپای هر سه
ٔ
یک زمینه یا عامل برای فهم مسئله ،این نگرانی را با خود دارد که پژوهش به ورطه تقلیلگرایی افتد و از
بررسی ابعاد گوناگون موضوع غفلت ورزد .به همین دلیل ،هر سه رویکرد نظری مطرحشده (بنیادگرایی
مثابه یک جنبش هویتخواه ،بنیادگرایی اسالمی به ٔ
اسالمی به ٔ
مثابه یک جنبش اجتماعی و
بنیادگرایی اسالمی به ٔ
مثابه یک نبرد آخرالزمانی) ،مبنای نظری این پژوهش تجربی قرار دارند.

 .3روش

ٔ
«نظریه زمینهای» است .ازآنجاکه در این پژوهش در پی «ایجاد یا کشف
روش پژوهش این تحقیق،
یک نظریه» هستیم و مقصودمان «فراتر رفتن از توصیف» است (کرسول)85 :1391 ،؛ ازاینرو ،روش
ٔ
نظریه
یادشده نسبت به سایر روشهای پژوهش کیفی ،برای نیل به این هدف راهگشاتر به نظر میرسد.
زمینهای ،عبارت از کشف نظاممند یک نظریه از درون دادههایی است که از طریق پژوهش اجتماعی
به دست آمدهاند (گلیسر و استراوس.)2 :1967 ،
ٔ
جامعه انتخابشده برای مطالعه ،شامل سه شهر سنندج ،سقز و مریوان است .گزینش
محیط و
این سه شهر ،دو دلیل عمده دارد :نخست ،اینکه از دید تاریخی این شهرها خاستگاههای مهمی
ُ
برای بنیادگرایی اسالمی در مناطق کردنشین بودهاند؛ دوم ،اینکه بنیادگرایان کرد پویندگی و تحرک
1

1. Grounded theory
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شمار قابلتوجهی از ایشان
جغرافیایی زیادی دارند؛ از این نظر ،این سه شهر محل رفتوآمد و اسکان
ِ
است که از شهرهای مختلف اهل سنت مربوط به استانهای کردستان ،آذربایجان غربی و کرمانشاه
ٔ
اندازه زیادی پراکندگی نمونهها –که از لوازم استراتژی نمونهگیری حداکثر تنوع
میآیند .بدینترتیب ،تا
است -هم رعایت میشود.
ُ
مشارکتکنندگان در این پژوهش ،افرادی از کردهای اهل سنت ایران هستند که طیفی از گرایشها
ٔ
دربرگیرنده افرادی است که
و باورهای بنیادگرایانه در آنها نمایان است .گروه فرهنگی موردمطالعه،
گرایشها ،باورها و رفتارهای بنیادگرایانه در آنها وجود دارد .این افراد باید دستکم دارای این سه ویژگی
باشند تا بتوان آنها را جزو افراد موردمطالعه قرار داد .1 :در مورد ٔ
نحوه فهم و تفسیر قرآن کریم بدون توجه
کافی به شأن نزول آیات ،تنها به معنی ظاهری آن توجه کنند؛  .2نسبت به ماهیت و جایگاه احادیث
پیامبر اسالم (ص) از یکسو و احکام فقهی از سوی دیگر ،دارای نگرشی بنیادگرایانه ،غیرتاریخی و
غیرمتکثر باشند؛  .3برای عقل و استداللهای عقلی در فهم و تفسیر احکام دینی ،اهمیت چندانی
ٔ
ٔ
دامنه
فزاینده بنیادگرایی در میان نوجوانان و جوانان ،این پژوهش افراد
قائل نباشند .با توجه به رشد
سنی  15-45سال را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد .شرط ورود افراد مشارکتکننده در این پژوهش،
این است که ٔ
همه آنها «باید فرایند مدنظر را تجربه کرده باشند» (کرسول.)85 :1391 ،
ٔ
مصاحبه نیمهساختیافته 1گردآوری شد .تعداد مصاحبههای انجامشده
دادههای تحقیق از روش
ٔ
 30مورد بود که پس از مصاحبه با  28نفر اشباع نظری به دست آمد .نمونهها به شیوه نمونهگیری
ٔ
شیوه گلوله
هدفمند 2و از نوع استراتژی حداکثر تنوع 3انتخاب شدند .در کنار نمونهگیری نظری ،از
ٔ
شبکه وسیعتری از نمونهها دسترسی یافت.
برفی 4نیز استفاده شد تا بتوان با سهولت بیشتری به
بر اساس مطالعات و ارتباطاتی که پژوهشگر میدانی این پژوهش از سال  1392با موضوع و میدان
مطالعه داشت ،شبکهای از روابط اجتماعی اعتمادساز با گروههای بنیادگرا ایجاد شده بود .این شبکه
شامل طیفی از گروههای اجتماعی مختلف میشد؛ از جوانان دانشگاهی گرفته تا افراد بازاری ،از
روحانیونی که امام جماعت مساجد شهری و روستایی بودند تا دختران و زنان جوانی که در کالسهای
ترویج عقاید ،عقیدهشناسی و احکام شرکت میکردند .این شرایط کمک کرد تا در انتخاب افراد
ٔ
دامنه انتخاب مطلوبی وجود داشته باشد.
مشارکتکننده در تحقیق،
ٔ
ابتدا از طریق چند نفر از افرادی که معیارهای بنیادگرایانه اسالمی در آنها برجستگی داشت -و
پیشتر به سبب تحقیقات پیشین آشنایی و اعتمادسازی الزم صورت گرفته بود -فرایند نمونهگیری
واسطه این افراد ،نمونههای دیگری معرفی شدند .به همین ترتیبٔ ،
ٔ
دامنه نمونههای
آغاز شد و سپس به
1. Semi-structured interview
2. Purposed Sampling
3. Maximum Variation
4. Snowballing
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ٔ
وسیله تماس تلفنی یا از راه یک میانجی در جریان
موردمطالعه گسترش یافت .نمونهها پیشاپیش به
ٔ
موضوع و کلیت پژوهش قرار میگرفتند و سپس با هماهنگی قبلی ،جلسه مصاحبه تشکیل میشد.
بیشتر نمونهها در شهر بودند ،گرچه برخی نیز در روستا سکونت داشتند و حتی امامجماعت مساجد
روستا بودند که دیدار با آنها مستلزم حضور در روستا بود و مصاحبهها آنجا صورت گرفت .از میان
ٔ
نمونه انتخابشده 12 ،نفر زن و  18نفر مرد بودند .بیشتر افراد ،جوان بودند و سطوح تحصیلی
30
آنان متنوع بود .ازآنجاکه ابزار گردآوری دادهها از نوع مصاحبه بود ،ازاینرو برای تحلیل مصاحبهها از
نرمافزار تحلیل دادههای کیفی  Atlas.tiبهره گرفته شد.

 .4یافتهها
با بررسی و تحلیل متن مصاحبهها ،زمینههای گرایش بهسوی خوانش بنیادگرایانه از اسالم از سوی
مصاحبهشوندهها نمایان شد که این زمینهها در ادامه مورد واکاوی قرار خواهند گرفت .همچنین
برای هرکدام از زمینههای استخراجشده از مصاحبهها ،چند نمونه نقلقول بهعنوان شاهد ارائه شده
است .بااینهمه ،آشکار است که شواهد تنها منحصر به موارد مندرج نیست؛ بلکه شواهد بسیاری
برای هرکدام از زمینهها در مصاحبههای تحلیلشده وجود دارد که برای پرهیز از طوالنیشدن نوشتار،
از درج ٔ
همه آنها خودداری شده است.

 .4-1تلقی حدا کثری از دین
«دین اسالم برای هر مسئلهای راهحلی دارد» .این گزاره ،شایعترین باور در میان بنیادگرایان اسالمی و
ُ
برداشت حداکثری از دین است .دیدگاه یک مصاحبهشونده (پسری  36ساله،
درعینحال ،ل ّب کالم
ِ
مجرد و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی) دراینباره ،بسیار گویاست:
دین بر تمام جنبههای زندگی (فردی ،اجتماعی ،روحی و جسمانی) اثرگذار است .خداوند
برای مسائل انسانها در ٔ
همه عرصهها فکری کرده و برای آنها راه چاره پیش روی ما
ٔ
عرصه اقتصادی ،چه غیراقتصادی و چه تمام عرصهها.
گذاشته است؛ چه
چنین باوری مختص مسلمانان افراطگرا نیست ،بلکه در میان پیروان افراطگرای دیگر آیینها
نیز وجود دارد .حتی مشابه چنین باوری را میتوان میان دینداران سنتی غیرافراطی نیز دید .داشتن
تلقی و برداشت حداکثری از دین اسالم ،هم گوهر ماهوی بنیادگرایی اسالمی و هم یکی از فربهترین
زمینههای رشد آن است که میتوان ردپایش را در اظهارات مصاحبهشوندهها دید.
افراطگرایان اسالمی معتقدند اسالم و فرهنگ اسالمی باید مانند چتر و سایهبانی بر تمام اجزای
زندگی فردی و اجتماعی گسترده شود و تمام این وجوه را پوشش دهد ،چراکه این یگانه طریق سعادت
است .مسیر توسعه ،رونق علم ،خوشبختی فرد ،تنظیم مناسبات اجتماعی ،حل منازعات زناشویی،
روش مقابله با بالیای طبیعی ،تفسیر علل رویدادها ،درمان بیمار یها ،تدوین قوانینٔ ،
شیوه مواجهه با
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سایر کشورها و جوامع ،نظام آموزشی ،فهم پدیدههای فضایی و سماوی و غیره ،همگی از کانال اسالم
و قوانین و معارف اسالمی میگذرد.
این باور نزد آنان حتی به این معنی هم نیست که میتوان از دین اسالم بهعنوان یکی از منابع استفاده
کرد ،بلکه معتقدند دین یگانه منبع و مأخذ معتبر و موثق است .این تلقی بیشینه ،سبب میشود تا
همهچیز نه «رنگ دینی» بلکه «قالب دینی» به خود گیرد؛ یعنی بدون توجه بهتناسب ظرف و مظروف،
کوشش میشود تا هر امری -علمی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فردی ،طبیعی و غیره-
در چهارچوب دین تفسیر شود .پیامد چنین وضعیتی ،میتواند از یکسو به بیاعتبارشدن سایر منابع
معرفتی و به کناری نهادهشدن آنها و از سوی دیگر به برخورد سلبی با این منابع منتهی شود؛ بهگونهای
که استناد به آنها (بهعنوان منابع پاسخ به پرسشها) ،نوعی بدعت در دین و نبرد با خداوند انگاشته
شود و فرد خاطی مورد مجازات قرار گیرد.
این جهانبینی ،عین بنیادگرایی اسالمی است .بهعبارتدیگر ،تلقی حداکثری از دین میتواند به
بنیادگرایی بینجامد .بنیادگرایان اسالمی بهروشنی برداشتی بیشینه از اسالم دارند .تلقی حداکثری از
دین (در اینجا اسالم) ،پیوندهایی با وجوه مختلف زندگی فردی و اجتماعی (بهویژه هویت ،عقل و
جان) برقرار میکند که توجه موشکافانه به این وجوه ،میزان اهمیت برداشت بیشینه از دین را بیشتر
آشکار میکند .هنگامیکه دین به سایهبانی گسترده بدل میشود که میکوشد تمام ابعاد زندگی روزمره
را پوشش دهد ،در این شرایط ،در قامت تنها منشأ تعیین و صورتبندی هویت ،معرفت و سعادت
درخواهد آمد.
یکی از مصاحبهشوندهها (پسری  30ساله و دارای تحصیالت اول دبیرستان) ،معتقد است زیست
همه ابعاد زندگیاش اثر گذاشته است؛ بهطور یکه بدون آن توان ٔ
دینی بر ٔ
ادامه حیات نخواهد داشت:
ً
دین تقریبا بر همهچیز زندگی من تأثیر داشته است ،بدون آن اخالقیات را بهطور کامل از
ً
دست خواهم داد .اخالق هم بخشهای مختلف و گستردهای دارد؛ مثال ارتباط با جنس
مخالف و غیره .اگر دین نباشد ،مرزی برای اخالق باقی نمیماند .بدون دینداری ،احترام
و منزلت شخصیام در میان خانواده و اطرافیان از بین میرود .همچنین ،آرامشم را نیز از
دست میدهم .تعجب میکنم که افراد غیردیندار که توجهی به زندگی پس از مرگ ندارند،
چگونه احساس آرامش میکنند ،چون خارج از دین آرامشی وجود ندارد.

 .4-2بحران معنا
یکی از تفاوتهای مهم و برجسته میان پدیدههای اجتماعی با پدیدههای طبیعی و غیرانسانی ،آن
است که پدیدههای اجتماعی در ورای ظاهر و نمود بیرونی خود واجد معنا و وجه درونی هستند .معنا
ً
ً
ٔ
تر یک پدیده اشاره دارد .معنای هر پدیده یا رویداد ،کامال متکی به توافق
به جنبه درونیتر و اتفاقا مهم ِ
و تعامل اجتماعی است؛ بهطور یکه خارج از آن نمیتواند وجود عینی داشته باشد .بهعبارتدیگر،
پدیدههای اجتماعی از امور اعتبار یاند و به همین دلیل متکی بر قراردادهای اجتماعی هستند و
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معنی آنها نیز از دل همین قراردادها ،توافقها و تعاملها شکل میگیرد .از سوی دیگر ،تفسیر هر معنا
نیز متکی بر یک «طرح ٔ
واره تفسیری» 1و چهارچوب و نظام معنایی فربهتر است که امکان تفسیر را فراهم
میکند (ریتزر .)510 :1393 ،با توجه به این واقعیت که ٔ
همه پدیدههای انسانی و اجتماعی واجد معنا
هستند و معنای آنها از یکسو و تفسیر آنها از سوی دیگر متکی بر نظام معنایی گستردهتر (طرح ٔ
واره
تفسیری) است؛ ازاینرو ،دقت در منابع این نظام معنایی گستردهتر دارای اهمیت است.
برای یک بنیادگرای اسالمی« ،خوانش ویژه از اسالم» همان طرح ٔ
واره تفسیری و نظام معنایی بزرگتر
ٔ
ٔ
ٔ
درباره امور میپردازد،
دریچه آن به قضاوت
کننده بستری است که از
را صورتبندی میکند و فراهم
معنای رویدادها و اتفاقات پیرامونش را مشخص میکند ،به تفسیر علت پدیدهها میپردازد و
در کل ،جهانبینی خود را در مورد امور مختلف ساماندهی میکند .نظام معنایی و طرحوارههای
تفسیری افزون بر امکان معنابخشی و تفسیر رویدادها و پدیدهها ،برای زندگی ،چیستی و چرایی آن
نیز پاسخهایی دارند .پیدایش مدرنیته -که با افول متافیزیک و ادیان مقارن بوده -از یکسو باعث
شد تا نظامهای معنایی دینی که معنای ویژهای برای حیات و زندگی قائل بودند رنگ ببازند و از
سوی دیگر ،خود نیز در ٔ
تفسیری جایگزینی که بتواند به نیازها و پرسشهای مربوط به
ارائه چهارچوب
ِ
زندگی پاسخ دهد ناتوان باشد؛ درنتیجه چیزی به نام «بحران معنا» 2نمایان شد .بحران معنا به این
چرایی رویدادهای پیرامون و کل زندگی
واقعیت اشاره دارد که انسانها ،بیش از چیستی ،در مورد
ِ
فردی و اجتماعیشان پاسخ روشنی دریافت نمیکنند؛ درنتیجه ،دلیل کافی برای توضیح اتفاقات و
کل جریان زندگی ندارند و مستأصل میشوند (سیدمن .)113 :1390 ،در این شرایط ،به هر منبع یا نظام
معنایی که نوید پایان بحران معنا را میدهد چنگ میزنند و از آن و جهانبینیاش استقبال میکنند.
بنیادگرایی اسالمی با رخنه در گروههای اجتماعی مختلف ،کوشید خأل معنا و چالش بحران
معنای زندگی را پاسخ دهد و از این طریق خود را بهعنوان قرائت دینی راستین معرفی کند و پیروان و
هوادارانی برای خود دستوپا کند .برخی از گروههای اجتماعی نیز برای گریز از بحران معنا و مقابله
با بیمعنایی ،خود را در دامن آن قرار دادند و به ابزاری برای پیادهسازی ایدئولوژی این جریان تبدیل
شدند .بررسی درو ن ٔ
مایه مصاحبهها ،نشانگر شواهد کمابیش آشکاری دراینباره است .برای نمونه،
ٔ
ٔ
جامعه
جامعه دینی بر
یکی از افراد مصاحبهشونده (مرد  36ساله) در پاسخ به این پرسش که «مزیت
غیردینی چیست؟» ،میگوید:
فرد دیندار ،نسبت به فرد غیردینی دارای مزیتهای فراوانی است؛ ازجمله اینکه فرد
دیندار در زندگیاش دارای معناست .فرد دیندار ،رفتارهای خود را بامعنا میبیند و این
رفتارها برای او معانی ویژهای دارد که سبب میشود این رفتارها از منظر خودش دارای
منطق ویژهای باشند .فرد دیندار ،اجزا و عناصر زندگیاش را به هدف واالتر و بزرگتری
ً
پیوند میدهد که فرد غیردینی از این امر محروم است .مثال ،در زمان پیامبر مادری پنج
1. Interpretive Schemes
2. Crisis of meaning
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عوض اندوه و غم ،از قیامت و رضای
فرزندش را بهعنوان شهید به اسالم هدیه کرد و در
ِ
خداوند سخن میگفت ...یا به عنوان مثال ،ما از انجام عبادات به دنبال هدف واالتری
هستیم که یکی از آنها کسب آرامش است؛ آرامشی که از هیچ مسیر دیگری به دست
نمیآید .همچنین دین مانع از بروز چالشها و مشکالت فردی و اجتماعی میشود .این
دستاوردها را فقط دین به ما میدهد .حتی کشورهای توسعهیافته مانند فرانسه اگرچه ازنظر
اقتصادی در وضعیت مناسبی هستند ،اما مشکالت اجتماعی مختلفی دارند که ناشی از
ً
بیدینی آنهاست .اگر در این جوامع نکات مثبتی وجود دارد ،تقریبا همان مواردی است
که خداوند در اسالم بر آنها تأکید کرده و این کشورها بدون اینکه اشارهای به اسالم کنند،
اصول آن هستند.
در عمل مشغول پیادهکردن بخشی از
ِ
دین بهترین زاویه و نگرش به تمام مسائل ،پدیدهها و رویدادها را به ما میدهد .هرگونه
ً
نگریستن خارج از این ز ٔ
اویه دید ،نمیتواند ما را به شناخت صحیح برساند .مثال یک کارگر
بعد از سختی فراوان دستمزدی را به دست میآورد ،اما بخشی از آن را به فرد نیازمندی که
بیش از خودش به آن پول نیاز دارد میبخشد .این بخشش ،فقط از طریق تربیت اسالمی
ممکن میشود .اگرچه افراد غیرمسلمان نیز بخشش انجام میدهند و به آرامش دنیوی نیز
میرسند ،اما چون بخشش آنها برای خواست خدا نیست به آرامش ابدی و اخروی دست
نمییابند .هر عملی (حتی ساختن مسجد یا مدرسه) اگر برای رضای خدا نباشد (مطابقت
با شریعت نباشد) ،سود و فایدهای برای انسان ندارد و خداوند نیز آن را نمیپذیرد .اگر ما
ازدواج کنیم ،چون برای رضای خداست در کنار لذت جنسی و روحی ،ثواب هم نصیب ما
میشود؛ اما برای فردی که رضای خدا را در دل نداشته باشد اگرچه لذت جنسی و روحی
میبرد ،اما ثوابی برای او ندارد.
یکی از مصاحبهشوندهها (مرد  23ساله) ،بهوضوح به این واقعیت اشاره میکند که آرامش درونی و
ٔ
واسطه دیندار یاش دارد و رفتارهای دینی او که ممکن است برای
احساس خوشبختیاش را تنها به
دیگر افراد منطقی نباشد ،در بستر دینی قابل توضیح است:
این ٔ
شیوه دینداری که من و سایر افراد هدایتشده داریم ،کسب آرامش ،امیدواری و
عزتنفس را ارتقا میدهد و اعتمادبهنفس را باال میبرد .این موارد از سوی خداوند به فرد
دیندار داده میشود .حتی ممکن است فردی به سبب ریش بلندی که دارد مورد تمسخر
یا انتقاد قرار گیرد ،اما چون از سوی خداوند آرامشی به او داده شده است ،پس احساس
رضایت میکند و نسبت به دیدگاه دیگران بیتفاوت است .همچنین برای مسائل دنیا و
آخرت برنامه دارد.

 .4-3اسالم غیرتاریخی

ٔ
برنامه جامع همیشگی برای تمام انسانها و جوامع است» .این یکی از ارکان
«دین اسالم ،یک
ً
ٔ
اساسی باور و دینداری بنیادگرایی اسالمی است؛ باور به این امر که اسالم یک مجموعه کامال
ازپیشمعینشده ،هماهنگ و بدون خلل است که همچون یک شاهکلید میتواند تمام گرههای
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معرفتی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را بگشاید .بنیادگرایان اسالمی -والبته بخش قابلتوجهی از
مسلمانان سنتی -بر این باورند که رویدادها ،اعتقادات و احکام اسالمی اموری فرازمانی و فرامکانیاند
که مستقل از مقتضیات و خصوصیات تاریخی باید به یک ٔ
شیوه خاص در تمام سرزمینها و در مورد
ٔ
همه انسانها به کار گرفته شوند و این ،یگانه طریق ٔ
اداره جامعه و هموارکردن مسیر سعادت است .بر
ٔ
پایه خوانش بنیادگرایانه از اسالم ،تاریخ اسالم کوچکترین نقشی در صورتبندی آن نداشته است؛
ٔ
پیکره اسالم همان چیزی میبود که
به این معنی که مستقل از رویدادهای رخداده در تاریخ اسالم،
اینک هست.
ٔ
این باور و تلقی از تاریخ و اسالم ،سبب شده است تا هرگونه رویکرد تاریخی درباره اسالم ،احکام و
دستورات آن از سوی بنیادگرایان اسالمی ناپذیرفتنی شمرده شود و درنتیجه بدون لحاظ مقتضیات
فرهنگی ،تاریخی و انسانشناختی ،در پی ِاعمال احکام فقهی اسالم در رویارویی با بحرانها
ٔ
مجموعه
و مسائلی باشند که گریبانگیر زندگی فردی و اجتماعی آدمی است .به باور آنها ،از دل
احکام فقهی -که در شریعت اسالم بهوفور وجود دارد -میتوان پاسخهای روشن و کارآمدی برای
تمامی مسائل فراروی جوامع بشری در هر زمان ارائه داد .این نگرش ،سبب آسیب جدی در تناسب
ٔ
مسئله پیش رو و
میان ماهیت مسئله و معرفت میشود؛ یکی از بدیهیات علم ،تناسب و تناظر میان
معرفت نسبت به آن استٔ .
شیوه منطقی این است که میان مسئلهای که با آن مواجه هستیم و معرفتی
که نسبت به آن داریم ،همسنگی و سازگاری روشنی وجود داشته باشد و تا حد امکان مربوط به یک
ٔ
نتیجه آن
ظرف زمانی و مکانی مشابه باشند؛ در غیر این صورت ،موجب عدم تناسب میشود که
ٔ
مسئله پیشآمده نیست .همچنین منجر به رخدادن
چیزی جز ناکارآمدی معرفت موجود در ارتباط با
2
1
یکی از دو وضعیتی میشود که هر دو آفت معرفتاند؛ جزماندیشی و زمانپریشی (قریشی.)1393 ،
«جزماندیشی» ،به وضعیتی اشاره دارد که در آن یا مسئله و چالشی امروزی وجود دارد ،اما معرفتی
ٔ
واسطه آن میخواهیم با مسئله و چالش مطروحه مواجه شویم مربوط به زمان گذشته است؛
که به
و یا مسئله مربوط به یک جامعه یا گروه اجتماعی است ،اما معرفت راجع به جمع و گروهی دیگر.
بهعبارتدیگر ،تناسب زمانی و وضعی میان مسئله و معرفت وجود ندارد .از این عدم تناسب میان
معرفت موجود بیگمان
معرفت نسبت به آن ،به «جزماندیشی» یاد میشود .در این حالت،
مسئله و
ِ
ِ
نمیتواند پاسخگوی نیاز باشد و حتی میتواند شرایط را پیچیدهتر و چالش را فراختر و عمیقتر کند.
گروههای بنیادگرای دینی ازجمله بنیادگرایان اسالمی ،علیالعموم ،گرفتار چنین وضعیتی هستند.
ٔ
جامعه عربی صدر اسالم (تحت عنوان دوران طالیی
آنها با اتکا به معرفت زمان گذشته و متناسب با
اسالم) ،میکوشند پاسخهای درخوری برای مشکالت زمان اکنون و جوامعی پیدا کنند که هرکدام
ویژگیها و مقتضیات خاص خود را دارند.
1. Dogmatism
2. Anachronism
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آفت معرفتی دوم یعنی «زمانپریشی» ،نقطهمقابل جزماندیشی است .در زمانپریشی نیز همان
وضعی مسئله و معرفت به آن وجود دارد؛ با این تفاوت که
نقصان عدم تناسب میان ویژگی زمانی و
ِ
ٔ
در اینجا نه با معرفت گذشته ،بلکه با معرفت اکنون به سراغ مسئله ،رویداد و پدیده گذشته میرویم و
ْ
کنونی به قضاوت ،ارزیابی و داوری در باب
میکوشیم با معیارهای اخالقی ،انسانشناختی و معرفتی
آن مسائل ،رویدادها و پدیدهها بپردازیم .در بررسی دیدگاههای مصاحبهشوندهها ،شواهد مشهودی
مبنی بر رویکرد غیرتاریخی آنها در ارتباط با ماهیت و لزوم بهکارگیری احکام دینی قابلمشاهده
است .یک زن ( 35ساله ،کارشناس ارشد فیزیک) ،در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما آیات قرآن
را باید تاریخی دید و یا باید آنها را مستقل از ظرف زمانی و مکانی در نظر گرفت و همهجا و همهوقت
باید لحاظ شود؟» معتقد است:
محتوا و دستورات قرآن باید همیشه و هر جا پیدا شود و ارتباطی به ظرف تاریخی آن
ً
ندارد ...مثال یهود اینک نیز به دنبال نابودی اسالم و مسلمانان است ...یهودیت بهشدت به
دنبال نابودکردن عقاید اسالمی است.
بهعالوه ،در میان مصاحبهشوندهها این باور بنیادگرایانه نیز رایج است که اسالم مجموعهای
سربسته است و مستقل از رویدادهای تاریخی و اتفاقات ریزودرشتی که این پدیده با آن مواجه بوده،
صورتبندی شده است .دیدگاه یکی از مصاحبهشوندهها در باب امکان یا امتناع اسالم ناب (زن 28
ساله ،دیپلم ،خانهدار) چنین است:
بله ،وجود دارد و قابلدسترسی است .از طریق فهم قرآن میتوان به اسالم ناب رسید.
میتوان برای فهم قرآن به متخصصین دین رجوع کرد.
یکی دیگر از افراد موردمطالعه (مرد  36ساله ،کارشناسی ،شغل آزاد ،مجرد) ،در پاسخ به همین
پرسش چنین معتقد است:
اسالم در ابتدا به شکل امروزی بوده است و تا ابد نیز چنین خواهد ماند .یک مجموعهٔ
ثابت ،الیتغیر و همیشگی که به این شکل کنونی قابلاستفاده در تمام جوامع و برای ٔ
همه
زمانها است.

 .4-4تقدم عقیده بر جان
تا پیش از عصر روشنگری -یعنی قرن  -16آدمی و جان او فاقد اهمیت جایگاه نخست بود و بیشتر ابزاری
برای برآوردن اهداف دیگر انگاشته میشد تا اینکه ْ
خود هدف و غایت باشد .خدایان ،اسطورهها،
ِ
سالطین ،مجردات و طبیعت ،همگی غایاتی بودند که هرکدام طی دورانی مشخص در کانون توجه
بودند و همواره انسان و جان او به ٔ
مثابه ابزار و وسیلهای تلقی میشد که باید صرف برآوردهشدن
آمدن اومانیسم و
خواستهها و مطامع هرکدام از این غایات میشد .پس از آغاز عصر روشنگری و بهمیان ِ
اهمیتیافتن انسان ،جان او ،خواستهها و نیازهایش؛ اندکاندک شرایط دگرگون شد و آنچه رخ داد این
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بود که انسان جایگزین غایات پیشین شد و بر صدر نشست و قدر یافت .این صدرنشینی و قدربینی،
بهاندازهای بود که طی آن انسان به محور و کانون هر چیزی بدل شد .تمام رویدادها ،پدیدههای پیرامون،
طبیعت ،منابع ،علوم و غیره تنها در نسبت با انسان بود که تعریف میشدند و اهمیت مییافتند.
ٔ
سابقه انسان ،شاهد گذار از دوران «تکلیفمداری» به عصر «حقمداری»
با اهمیتیافتن بی
بودهایم .دوران تکلیفمداری ،به تمام تاریخ نوع بشر تا پیش از عصر روشنگری اشاره دارد که طی آن
انسانها بیش از آنکه محق باشند ،مکلفاند .بهعبارتدیگر ،انسان بهجای اینکه واجد یک سری
ٔ
مجموعه مبسوطی از تکالیف مواجه بود؛ تکالیفی که مربوط به نسبت انسان با
حقوق باشد ،همواره با
دوره حقمداری ،مربوط به آغاز عصر روشنگری و دربردارندهٔ
حکومت ،دین ،طبیعت و غیره میشدٔ .
این حقیقت است که در این عصر انسانها بیش از آنکه مکلف باشند ،محقاند؛ یعنی بیشتر از
آنکه بشر واجد مجموعهای از تکالیف باشد ،دارای گسترهای از حقوق شده است .انسان حقمدار
برای اولینبار در تاریخ صاحب حقوقی میشد که پیشازاین بههیچوجه برایش متصور نبود .حق
آزادی ،عدالت ،برابری ،انتخاب دین ،انتخاب سبک زندگی ،شیوههای متنوع تعامل ،حق انتقاد
ٔ
گستره این حقوق بهقدری بوده که مازاد آن به سایر گونهها نیز
از حکومتها بهصورت مشروع و غیره.
رسیده است .اینک که شاهد حقوق حیوانات ،گیاهان ،طبیعت و محیطزیست هستیم ،همگی
ٔ
نتیجه سرریزشدن حقوق از انسان بهسوی سایر پدیدههاست (سروش.)1396 ،
در میان حقوق مختلفی که انسانها به دست آوردهاند ،حق حیات و حرمت جان او ،در مرکز این
ٔ
درجه رفیعی از ارزش رسیده است که طی آن منشور
حقوق است .حفظ حیات و جان آدمی به چنان
حقوق بشر برایش تدوین شده است و میتوان ادعا کرد تمام تصمیمات و رویدادها حول آن میچرخد:
قوانین برای حفاظت از آن صورتبندی میشوند ،نهادهای دولتی و غیردولتی در سراسر جهان برای
مراقبت و مصونیت از آن تالش میکنند ،مراکز امنیتی با هزینههای باال مشغول محافظت از جان
ٔ
گسترده پزشکی و بهداشتی میکوشند تا هرچه بهتر و بیشتر از حیات انسانها
مردماند ،تالشهای
پاسداری کنند و آن را به درازا بکشند ،نهادهای آموزشی برای ارتقای کیفیت زیستن و بهبود وضعیت
حیات انسانی برنامههایشان را تدوین میکنند و موارد دیگر.
با تمام این موارد ،اما در میان افرادی که واجد خوانش و نگرشی بنیادگرایانه نسبت به دین اسالماند،
وضعیت دیگری حاکم است .یکی از ارکان اعتقادی و عملی در میان این افراد ،عبارت است از
ٔ
«عقیده انسان از هر چیز ازجمله جان او برتر است» .عقیده و باور محوریت دارد و کانون هر
اینکه
چیزی است .تمام انسانها از دید آنان بیش از آنکه محق باشند ،مکلفاند .بهعبارتدیگر ،آنها در
ٔ
جامعه تکلیفمدار زندگی میکنند نه حقمدار .همین وضعیت سبب شده تا در جهانبینی آنان و
احکام و قوانینی که به آن باور دارند ،این امکان وجود داشته باشد تا حق حیات انسان را تنها به دلیل
داشتن اعتقادی متفاوت از وی بگیرند .این همان تقدم عقیده بر جان و یکی از بیمنا کترین باورهای
موجود در میان بنیادگرایان اسالمی است که در دیدگاههای مصاحبهشوندههای این تحقیق نیز ردپای
مشخصی از این باور یافت میشد .یکی از مصاحبهشوندگان (مرد  36ساله ،کارشناسی ،شغل آزاد،
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مجرد) در پاسخ به این پرسش که «انسان خادم دین است یا دین خادم انسان؟» چنین معتقد است:
هر آنچه در کائنات وجود دارد ،باید فدای دین شود .البته که انسانها خادم دیناند .به
ٔ
فرموده قرآن ،انسان در حد و اندازهای نیست که خداوند با او سخن گوید؛ بلکه خداوند از
سر رحمت است که از طریق دین با او سخن میگوید.
ٔ
شونده دیگر (مرد  44ساله ،دیپلم ،شغل آزاد) ،در پاسخ به این پرسش که
همچنین یک مصاحبه
ً
«آیا کشتن فرد به جرم ارتداد (یعنی برگشتن از دین) با آزادی در انتخاب دین و عقیده (که قبال ادعا
کرده بودید) در تضاد نیست؟» معتقد است:
ابتدا او را دعوت به بازگشت به دین میکنیم و اگر نپذیرفت ،در این صورت کشتن او الزم
میشود .هر حکمی یا عقیدهای باید در چهارچوب قوانین و عقاید سطح باالتری قرار
داشته باشد و بررسی شود ،در اینجا یعنی خواست خداوند .چون با خواست خداوند
ٔ
عقیده انسان بسیار بیشتر
در تعارض است ،لذا کشتن فرد مرتد جایز بلکه الزم است.
از جان او اهمیت دارد .الالهاالالله از جان انسان باالتر است .فردی که از دین اسالم
برمیگردد ،درواقع به خدای تمام انسانها بیحرمتی کرده است؛ لذا شدیدترین مجازات
در مورد او باید اجرا شود ...شما اگر در کشورهای غیرمسلمان نیز به رهبر جامعه ناسزا
بگویید ،با مجازات مواجه میشوید؛ اما چون در کشورهای اسالمی اخالقیات اهمیت
ً
بیشتری دارد ،لذا در برابر بیاخالقی عکسالعمل شدیدتری نشان میدهیم .مثال برای
جوامع غیرمسلمان چندان مهم نیست که یک زن با مردان دیگر ارتباط جنسی داشته
باشد ،اما برای مرد مسلمان این قضیه قابلتحمل نیست .پس طبیعی است که در جوامع
اسالمی مجازات بیشتری شاهد باشیم؛ چون در برابر هر امر غیراخالقی حساس هستیم،
اما غیرمسلمانان چنین نیستند.
ٔ
«عقیده انسان اهمیت بیشتری دارد و
یک زن  28ساله ،مجرد و خانهدار در پاسخ به این پرسش که

یا کارها و خدماتی که انجام میدهد؟» چنین میگوید:

عقیده .اگر کار درست و مفیدی انجام شود اما همراه عقیده (اعتقاد اسالمی) نباشد ،در
این صورت هیچ ارزشی ندارد.
یکی دیگر از افراد مورد مصاحبه (زن  28ساله ،متأهل ،کارشناس ارشد فقه) ،در مورد «مجازات
فردی که از دین اسالم برمیگردد» معتقد است:
هیچ مسلمانی چنین حقی ندارد و درصورتیکه چنین چیزی اتفاق افتد ،حکم آن ارتداد
است ...ازنظر من ،این حکم اخالقی است و برای بقای دین این نوعی دلسوزی است.
چون جمع از فرد برتر است ،لذا ازبینبردن فرد جایز است .چون جهالت جامعه در حد
بسیار باالیی بوده و از اسالم فاصله گرفتهاند ،به نظرم اجرای حکم تکفیر بسیار واجب
و الزم است ...ازنظر من ما موظفیم که دین خداوند و احکام آن را در زمین برپا کنیم و
گسترش دهیم تا مردم از جهالت دور شوند و سعادت دنیوی و اخرویشان تأمین شود.
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 .4-5غربستیزی
یکی از ویژگیهای آشکار جریان فکری-عقیدتی بنیادگرایی اسالمی ،تالش برای خلق یک «دیگری»
ٔ
ٔ
مطالعه
درباره
تجربی انجامشده
و آن را دشمن نشاندادن و مبارزه با آن است .در بیشتر متون نظری و
ِ
این نحله ،همواره به این مطلب اشاره شده است (تیبی1998 ،؛ فریدمن1999 ،؛ البرو1996 ،؛ کاستلز،
2000؛ احمدالنعیم2003 ،؛ باتکو2004 ،؛ احمد .)1983 ،در اغلب دوران حیات بنیادگرایی اسالمی،
«دیگری» همان غرب و دستاوردهای فکری و معرفتی آن بوده است ،اگرچه نمیتوان مصداق مشخصی
برای غرب بهعنوان یک ذات یا ماهیت نمایان متصور بود .برای طیف گستردهای از مسلمانان ،غرب
معادل بیاخالقی ،بیخدایی و بیدینی بوده است؛ ازاینرو ،تجلی جهانبینی و تفکر غربی را نیز
به ٔ
مثابه نضجگرفتن همین عناصر در جوامع اسالمی تلقی کرده و با آن بهشدت به مخالفت پرداخته
ٔ
اندیشه غربی و غربیان و هم ناظر به
و حتی به مبارزه با آن نیز برخاستهاند .این مخالفت ،هم با جریان
درانداختن اندیشه و بینشی نو در باب فهم دین و اسالم را در سر
اندیشمندان مسلمانی بوده است که
ِ
داشتهاند.
با مراجعه به سرگذشت مبارزات بنیادگرایانه در میان مسلمانان ،میتوان بهوضوح به شواهدی
دستیافت که بر ٔ
پایه آنها هرگاه کشورهای غربی در این جوامع حضورداشتهاند -که بیشتر با فعالیتها
ٔ
اندیشه بنیادگرایانه ،اسالم انقالبی و لزوم احیای
و ّنیات استعماری همراه بوده است -بازگشت به
فرهنگ جهاد نیز نمایان شده است .تالشهای حسنالبناء و اخوانالمسلمین برای مبارزه با استعمار
انگلستان و فرانسه در مصر و دیگر کشورهای عربی ،مبارزات مجاهدان افغان در برابر اشغال کشورشان
به دست نیروهای نظامی شوروی و حتی رشد اسالم سیاسی در عراق برای رویارویی با حضور نیروهای
آمریکایی ،همگی نمونههایی تاریخی برای این ادعاست.
ٔ
نافرخنده میان تلقی غیرتاریخی از اسالم و احکام و قوانین آن از یکسو و این دیدگاه که
پیوند
غرب و سبک زندگی غربی در پی بیاخالقی ،گسترش تباهی ،ازبینبردن حریمهای اخالقی ،ترویج
قراردادن جوامع اسالمی است
بیبندوباری و همچنین آسیبرساندن و حتی تحت استعمار و سلطه
ِ
ٔ
ایجادکننده دیدگاه سراسر منفی در میان این گروه از مسلمانان نسبت به غرب و غربیان
از سوی دیگر،
یا به تعبیر آنان یهود و نصارا -بوده است .بیشتر مصاحبهشوندهها در اظهاراتشان به این نکته اشارهکردند که بر ٔ
پایه آیات قرآن ،یهود و نصارا (همان غرب) دشمن همیشگی و جدی مسلماناناند و کمر
ٔ
جامعه اسالمی بستهاند؛ ازاینرو هرگز قابلاعتماد نیستند و نمیتوان تعامل
به نابودی و فاسدکردن
مناسبی با آنها داشت .در ادامه ،به چند نمونه از این اظهارات در پاسخ به این پرسش که «آیا فرهنگ
غربی تهدیدی برای هویت و زیست اسالمی (حجاب ،روابط اجتماعی ،موضوع محرم و نامحرم یا
حالل و حرام ،گسترش فساد اخالقی و غیره) در جوامع مسلمان است؟» اشاره میشود.
ٔ
شونده زن ( 33ساله ،دیپلم ،خانهدار):
مصاحبه
ازنظر من بله ...ازنظر پوشش و آزادیهایی که غرب برای انسان مجاز میدانند ،برای ما
تهدید و آسیب تلقی میشود.
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ٔ
شونده زن ( 32ساله ،کارشناسیارشد فیزیک ،معلم):
مصاحبه
ً
بله کامال .به نظر من این هجمه نسبت به جهان اسالم ،یک امر برنامهریزیشده است.
آنها میخواهند سبک زندگیشان را به ما القا کنند و ٔ
چهره بدی از اسالم و مسلمین نشان
دهند .البته ما نیز به دنبال القای دین و سبک زندگی خودمان به آنها هستیم ،اما توانایی
آن را نداریم.
ٔ
مصاحبه
شونده مرد ( 35ساله ،کارشناسی اقتصاد ،شغل آزاد):
شک نکنید .قرآن نیز به همین امر اشاره میکند .قرآن میفرماید آنها یعنی یهود و نصارا
همواره برای شما آتش برپا میکنند .با مراجعه به قرآن و حدیث و پیروی از محتوای آنها،
میتوان هر نوع تهدیدی را دفع کرد؛ ازجمله تهدید فرهنگی .یهود و نصارا ،قرآن و احادیث
اسالمی را بهخوبی مطالعه کرده و شناخته و از آن در جهت منافع خود استفاده کردهاند و
ً
میکنند .مثال در اسالم به لذت جنسی سفارش شده است ،اما از نوع حالل آن؛ درحالیکه
آنها (یهود و نصارا) ما را از شیوههای حالل منع میکنند و در عوض ما را به شیوههای
ً
گناهآلود لذت جنسی (مثال ارتباط جنسی خارج از ازدواج) تشویق و ترغیب و ما را دچار
ایدز میکنند.
ٔ
شونده زن ( 25ساله ،کارشناسی ادبیات عرب ،خانهدار):
مصاحبه
بله ،همواره تهدیدی برای فرهنگ اسالمی بوده؛ اگرچه عناصر فرهنگی مثبتی هم دارند،
اما تاکنون جنبههایی از فرهنگ خود را به ما عرضه کردهاند که برای ما منفی بوده است.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
از میان زمینههایی که در جریان این پژوهش بهعنوان زمینههای اثرگذار بر گرایش افراد به
سمت بنیادگرایی اسالمی به دست آمد ،تنها «غربستیزی» را میتوان جزو عواملی دانست که
بهانحاءمختلف در نظریهها و پیشینههای تجربی مطرح شدهاند و با آنها سازگاری دارند .غربستیزی
مقابله با نفوذ هویت غربی و جریان جهانیشدن در جوامع اسالمی و نابودی هویت اسالمی -کهتجربی قابلتوجهی
بهنوعی ذیل کوششهای هویتخواهانه قرار میگیرد ،واجد پشتوانههای نظری و
ِ
است .نظریههایی که بهنوعی مدعیاند بنیادگرایی اسالمی کوششی برای احیای هویت اسالمی در
برابر نفوذ هویت و سبک زندگی غربی و جهانی است ،از این ٔ
یافته تحقیق حمایت میکنند (تیبی،
1998؛ فریدمن1999 ،؛ البرو1996 ،؛ کاستلز2000 ،؛ احمدالنعیم2003 ،؛ باتکو2004 ،؛ احمد.)1983 ،
پژوهشهای تجربی متعددی نیز وجود دارند که مؤید چنین یافتهای هستند (درخشه و مفیدنژاد،
شودلر2001 ،؛ میشرا.)2012 ،
1391؛ درخشه و نجاتیآرانی1390 ،؛ جوانشهرکی1387 ،؛ کوک2014 ،؛ ِا
ُِ
بااینوجود ،سایر عواملی که برای تبیین چرایی بنیادگرایی اسالمی در میان کردهای اهل سنت ایران
برشمرده شد را میتوان از دستاوردهای پژوهش این تحقیق دانست که توانسته تااندازهای چشمانداز
ٔ
ٔ
پدیده فربه ارائه کند.
مطالعه این
نوینی برای
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بهمنظور فراکاوی دقیقتر و ژرفتر یافتههای این پژوهش و نمایاندن تصویری روشنتر از تبیین چرایی
ٔ
درباره اصناف دینداری بهره برد .به
بنیادگرایی اسالمی ،میتوان از رویکرد نظری عبدالکریم سروش
باور وی ،دینداران در هر دینی (دستکم ادیان ابراهیمی) واجد سه گونه دینداری و دینورز یاند؛
دینداری معیشتاندیش ،دینداری معرفتاندیش و دینداری تجربتاندیش .بهطورفشرده،
دینداری معیشتاندیش ناظر به گونهای از دینورزی است که طی آن افراد دیندار بیشتر بر انجامدادن
ظاهر احکام و عبادات تأ کید دارند و با تالش برای پیروی بیچونوچرا از فقه ،میکوشند عباداتشان
ّ
بهخوبی در چهارچوب شریعت و فقه جای گیرد .در این نوع دینداری ،دین همانند یک ملیت برای
فرد دیندار انگاشته میشود که ارثی و تتبعی است .کسی مسلمان زاده میشود و به همین اعتبار
ِ
مسلمان میماند و پرسشی در باب ماهیت و چرایی آن نمیپرسد ،مبادا ٔ
سازه اعتقادش فروریزد .دیگر
دینها را هم غریبه و بیگانه میداند و با پیروانش نیز سرسازش ندارد.
در دینداری معرفتاندیش ،فرد دیندار افزون بر پیروی از احکام و دستورات دینی میکوشد برای
چرایی وجوب و ماهیت آنها پاسخهای درخوری به دست دهد .همچنین در باب امور غیرعبادی
نیز میاندیشد و برایش پرسشهایی خلق میشود و در پی پاسخ آنها خواهد بود؛ مانند سؤال در
باب ماهیت خداوند ،وحی ،مأموریت پیامبرانه ،غایت دین ،جایگاه انسان در دین ،نسبت انسان
و خداوند ،نسبت انسان و وحیٔ ،
رابطه پیامبر با خداوند و غیره .این نوع دینداری ،همان دینداری
متکلمان است که دین را یک نوع حقیقت میدانند و در باب آن در پی بررسی صدق و کذباند.
در دینداری تجربتاندیش ،فرد دیندار عالوه بر پایبندی به اجرای احکام و دستورات و همچنین
ٔ
تجربه قدسی
اندیشیدن و غور در چیستی و چرایی خداوند ،دین و مأموریت پیامبرانه ،میکوشد در
دار تجربتاندیش در پی دستیابی به تجارب ناب قدسی و درک عمیق
پیامبر نیز شریک شود .دین ِ
حاالت روحانی پیامبرانه است (سروش.)1381 ،
ٔ
داران واجد خوانشی
بر پایه این دیدگاه ،دو نتیجه برجسته قابل اشاره است :نخست ،اینکه دین ِ
ٔ
نتیجه مهمتر ،این است که
بنیادگرایانه از اسالم ،ذیل دینداری معیشتاندیش قرار میگیرند؛ دوم و
داری معیشتاندیش ،میتواند زمینهساز خوانش بنیادگرایانه و افراطی از اسالم باشد .البته
صنف دین ِ
ً
این سخن به این معنی نیست که دینداری معیشتاندیش الزاما و ناگزیر به بنیادگرایی میانجامد،
ولی در بطن خود این گزاره را دارد که دینورز یای که از تبار معیشتاندیشی و شریعتمسلکی
ٔ
تجربه استعماری مسلمین) ،اجتماعی (مانند نا کامیهای
باشد ،اگر با زمینههای سیاسی (مانند
اجتماعی و ناکارآمدیهای حاکمان سرزمینهای اسالمی) ،فرهنگی (مانند فقر آ گاهی و سطح نازل
دانش عمومی) و فردی (مانند ناکامیهای شخصی و سبک زندگی آسیبزا به همراه انزوا و احساس
حقارت و تبعیض) خاصی نیز همراه شود ،میتواند به خوانش بنیادگرایانه بیانجامد .الزم به یادآوری
ٔ
اندازه زیادی با مختصات «دینداری ایدئولوژیک» که میرسندسی
است که خوانش بنیادگرایانه تا
( )1386از زبان سروش ( )1372مطرح میکند ،همسو است .این گونه از دینداری با ویژگیهایی
مانند قشریبودن ،تحمیلی ،موقتی و بریده از باطن شناخته میشود؛ دیندار یای که به جنبههای
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اخالقی کمتر توجه دارد و در عوض ،احکام و شریعت در آن فربهی دارد (سروش.)26 :1372 ،
همانطور که در یافتههای این پژوهش نیز آشکار بود ،در میان اظهارات مصاحبهشوندهها
ردپای عناصر فکری و اعتقادی دینداری مبتنی بر شریعت و معیشت قابل مشاهده است؛ تأ کید
ُ
بیشازاندازه بر حجم و میزان عبادات ،تمرکز بر ظاهر دستورات اسالمی و غفلت از مغز و کنه آنها،
برنتافتن اندیشه و بینش متفاوت ،درپیچیدن با تکثرگرایی دینی ،قائلبودن به خطکشی دقیق مرتد
و مؤمن ،لزوم اجرای مجازات بدون مالحظات فرهنگی و زمانی و مکانی ،قائلنبودن به نگاه تاریخی
ٔ
زمینه نزول آیات و مصادیق دشمن و جرم ،انتظارات
نسبت به قرآن و اسالم ،عدم توجه به ظرف و
جهان پیرامون در حال رخدادن است و بهیقین
بیشینه از دین و بیاعتنایی به تحوالت مختلفی که در
ِ
میتواند در درک و معرفت دینی مؤثر باشد .اینها نمونههایی از مختصات دینداری معیشتاندیش
بوده که در میان افراد موردمطالعه ردپای پررنگی داشته است.
ٔ
بهطور خالصه باید گفت صنف دینداری معیشتی و شریعتی که خود را در پوسته دین نگاه میدارد
ُ
و تقالیی برای عروج به مغز آن نمیکند ،توانی برای تأمل در کنه معنای دین باقی نمیگذارد و اگر با
رخدادها و مقدمات دیگری همراه شود ،بیم آن میرود که به خوانش افراطی از دین رهنمون شود.
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تغییر صورتبندی نسلی در جامعۀ ایرانی
سمیه توحیدلو

1

شناسۀ پژوهشگر (ارکید)0000-0003-0340-3684 :

چکیده
سن و مقولۀ «نسل» ،در پژوهشهای مختلف مطرح شدهاند و صورتبندیهای خطی و غیرخطی مرسومی
از جوانی در این پژوهشها وجود دارد .در این تحقیقات ،الگوهایی چون توجه به دورههای زمانی ،توجه به
زمانهای اجتماعپذیری و تمایز بر پایۀ کانونهای همگرایی و واگرایی به چشم میخورد که در دو مدل اخیر
به زمینههای اجتماعی تحلیل معاصر از تاریخ ایران اشاره میشود.
مسئلۀ اصلی این نوشتار ،دستیابی به توصیف دقیقتری از صورتبندیهای موجود است .با کمک نتایج
ّ
پژوهشهای مورداشاره و از راه تحلیل محتوای  13کتاب 20 ،مقالۀ مهم و  8گزارش ملی در این زمینه و
نیز بهرهبردن از نظریات «ذهنیت نسلی» کریستوفر بالس و «دورههای اجتماعپذیری» رونالد اینگلهارت،
کوشش شد مدل نوینی با محوریت نسل جدیدتر (متولدین پس از انقالب) ارائه گردد .مدعای نهایی مقاله
به این نکته پرداخته است که اگرچه کانون مرکزی توجه نسل انقالب در انقالب و جنگ بنا نهاده شده بود،
زندگی لذتگرا بازتولید
بااینهمه نسل جدید دانشگاهیان میتوانند کانون تحلیلی جدیدتری را مانند سبک
ِ
نمایند و از هژمونی گفتمانی نسل گذشته در ارتباط با موضوع نسلها فارغ شوند.
واژگان کلیدی :نسل ،مناسبات نسلی ،سبک زندگی ،لذت ،مصرف

 .1عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیs.tohidlou@ihcs.ac.ir /

مقالۀعلمی پژوهشی
تاریخ دریافت 1398/11/7 :تاریخ پذیرش1399/8/7 :
دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران ،سال دوازدهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1400صص 35-56
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 .1مقدمه و بیان مسئله
«جوانان» بهمثابۀ سازههای اجتماعی ،فرهنگی و زیستی ،موضوع جذاب و محوری گفتمانهای
گوناگون شدهاند .شتاب و تنوع تغییراتی که جامعۀ در حال گذار ایران تجربه میکند و تحوالت
ساختاری و نهادی مالزم با آن ،ابعاد پیچیدهتر و مهمتری به مسئلۀ جوانان بخشیده است (ذکایی،
 .)۱۰-۹ :۱۳۸۶مسئلۀ نسل ،تعریف نسل و تغییرات نسلی ،ازجمله مفاهیم برجستۀ پژوهشهای
اجتماعی است .این مفهوم از دیرباز وجود داشته ،اما به ضرورت ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و  ...دستخوش تغییرات گستردهای شده است .ارتباطات بیننسلی نیز از مسائل مورد توجه
است ،چراکه نوع این روابط میتواند شکافها و یا روندهای اجتماعی را در جامعه تبیین کند.
پژوهشگران مسائل جوانان چهار الگو را
رویکردهای مختلفی برای ارتباط بیننسلی وجود دارد ،اما
ِ
برای روابط نسلی معرفی میکنند که این الگوها به ترتیب عبارتاند از توافق نسلی ،تفاوت و تعامل
همزمان نسلی ،شکاف نسلی و انقطاع نسلی .مراد از انقطاع نسلی ،بزرگترین و گستردهترین اختالف
میان نسلهاست؛ درحالیکه منظور از شکاف نسلی وجوه نازلتر چنین اختالفی میان نسلهاست
(ذکایی .)1388 ،نسلها در موقعیتهایی قرار میگیرند و این موقعیتها ساختاری دارند و این
بازگویی از نسل ،بیشتر جامعهشناسانه است و مطالعۀ روابط بیننسلی در مقایسه با مطالعۀ نسلی،
بیشتر جامعهشناختی است (آزادارمکی .)۱۵ :۱۳۸۹ ،هر نسل با توجه به درک و فهمی که از اوضاع
و موقعیتهای پیرامونی دارد ،هویت مستقلی مییابد و درعینحال به لحاظ حضور همزمان رابطۀ
تعاملی پیدا میکند .بدینلحاظ ،تغییر نسل فرایندی است که در آن ضمن اینکه موقعیتهای
متفاوت دیده میشود ،گسست و همسانی شکل میگیرد (آزادارمکی.)۵۶ :۱۳۸۶ ،
الگوهای روابط بیننسلی و تغییرات آنها ،موضوع صورتبندی نسلی را دارای اهمیت کرده است.
آشکار اجتماعی ،ایشان
پیشتر در تعریف نسل از دورههای سیسالهای یاد میشد که تفاوتهای
ِ
را با نسل پیش از خود مجزا میکرد .به فراخور تغییر و تحوالت شتابان فنی و اجتماعی و تغییرات در
مهارت ،توانمندی و سبک زندگی دورههای زمانی یک نسل حتی تا ده سال کوتاه شده و تمایز هر نسل
از نسل پیشین فزونی یافته است .همین تمایزات گسترده نهتنها شکاف یا ارتباطات بیننسلی را رقم
زده ،بلکه عاملی شده است تا تحلیلهای اجتماعی بر ٔ
پایه دورهبندیهای نسلی تبیین شود.
تحلیلی مشخصی برای واکاوی نسل وجود دارد .برخی تنها به بررسی
بههرروی ،صورتبندیهای
ِ
نگرشهای هر نسل توجه دارند و به بزرگسازی تفاوتهای نگرشی میپردازند .برخی دورهبندیهای
زمانی یا تعریف نسل منطبق با دوران جامعهپذیری را مدنظر قرار میدهند و بهجز نگرشهای فردی و
در ارتباط با دیگران ،به زمینههای شکلگیری این نگرش هم توجه دارند .برخی به وقایع مهم یا همان
کانونهای واگرایی و همگرایی میپردازند؛ کانونهایی که انقالب سال  57و دوران جنگ تحمیلی
از مهمترین آنها در دورۀ حاضر است .موارد پراکندهای نیز وجود دارد که اثر متغیرهای دیگر در
تفاوت نگرشها سنجیده میشود .جهانیشدن ،گسترش رسانهها و شبکههای اجتماعی ،آموزش و
تحصیالت باال ،تغییرات الگوی مصرف و  ...ازجملۀ این متغیرها هستند.
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مسئلۀاین پژوهش ،پاسخ به این پرسش است که پژوهشگران مختلف به موضوع مناسبات نسلی
چگونه نگریستهاند؟ چرا در همۀ پژوهشها به گفتمان مسلط (اعم از دورهبندی ّ
سنی ،یا کانونهای
همگرایی و واگرایی) ارزش و اعتبار داده شده و دال مرکزی همۀ پژوهشها گردیده و نسبت نگرشها
و وضعیت نسل پسازآن را با همان گفتمان مسلط گزارش کردهاند؟ و اگر قرار باشد از گفتمان مسلط
رهایی پیدا کرد ،چه صورتبندی تازهای میتوان از وضعیت نسلی جدید ارائه داد؟
در این مقاله تالش شده است با تحلیل محتوای پژوهشهای موجود ،از ورای این صورتبندیها و
با کمک ذهنیتهای نسلی و به شکل درو ننسلی و نه از بیرون ،به مقولۀ نسل نگریسته و صورتبندی
منطبق با این ذهنیتها عرضه شود .برای رسیدن به این مهم ،مجموعۀ کتب ،مقاالت و پژوهشهای
ّ
بزرگ و ملی با موضوع جوانان و نسل جوان جمعآوری ،پاالیش و تحلیل شده است.
اگر در تعریف نسل رویکردهای سنتی و مدرن تاکنون شناخته میشد و ما را در این صورتبندیها
رهنمون بود ،با گذشت زمان رویکردهای فرامدرن نیز بدان آمیخته شده است .درواقع اگر قرار است
صورتبندی تاریخیای از موضوع نسلها داشته باشیم ،رویکرد غیرخطی ما را بر آن میدارد که ترکیبی
از رویکردها را در دورۀ حاضر دنبال کنیم .ازاینروست که بازگفت وضعیت کنونی ،نیازمند بررسی
رویکردهای فرامدرن هم هست .نمیتوان دیگر به هژمونی رویکردهای مدرن باور داشت و از خطیبودن
ً
روال گفت .نمیتوان به نهادهای جوان تجدیدشدهای نظر نینداخت که اتفاقا با گسترش رسانهها به
ٔ
گفته گیدنز درگیر ازجاکندگی زمانی و مکانی شده است (به نقل از ذکایی ،حسنی .)1396 ،نمیتوان
ً
نسل متولدشدۀ بعد از انقالب و مبتنی بر ارزشها ،هنجارها و نگرشهای نسلهای
کامال از
ِ
بیرون ِ
پیشین را پژوهش کرد ،مسئلۀ پژوهشی داشت و تحلیلها را از دیدگاه تمایز با نسل مسلط ارائه داد.
مهم این است که نباید تنها تحت هژمونی گستردۀ نسلهای دارای ارزش و هنجار اجتماعیشدۀ
مسلط به نسل نگریست و دال مرکزی تحلیل را بر باورهای نسل اول و دوم (میانسال و سالمند) قرار داد.
ازاینرو تالش شد در تحلیل محتوای کارهای انجامشده ،به توصیفی از صورتبندیهای فعلی نسلی
در پژوهشها اشاره شود و نمونهای از صورتبندی با نقطه کانونی متفاوت ارائه گردد.

 .2مفهوم نسل

ٔ
درباره
تعاریف متعددی از نسل ارائه شده است .هرچند وفاق کاملی میان اصحاب علوم انسانی
مفهوم نسل وجود ندارد ،اما نسل به شکل انضمامی مفهوم شناختهشدهای است و تعریف پیچیدهای
ندارد .میتوان تعریف ذیل را تااندازهای از هنک بیکر 1پذیرفت« .گروههای متمایزشده که بهوسیلۀ
موقعیت تاریخی و عالیق خاص در سطح فردی (دورههای زندگی ،سوگیری ارزشی و سوگیری نسلی)
و در سطح سیستم (اندازه و ترکیب ،فرهنگ نسلی و سوگیریهای نسلی) مشخص میشوند» (به نقل
از یوسفی.)۲۳ :۱۳۸۳ ،
1. Hank Becker
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در حوزۀ مطالعات خانواده ،نسل را بهطورکلی فاصلۀ ّ
سنی بین زایش پدرومادر و فرزندان در نظر
گرفتهاند که بر تعداد سال مشخص و مورد وفاقی داللت ندارد (ذکایی) و «فاصلۀ میان دو نسل را 20-30
سال در نظر میگیرند» (پناهی.)۲ :۱۳۸۳ ،
کریستوفر بالس 1در مقالۀ ذهنیتهای نسلی ،نسل را مجموعهای از انسانها برمیشمرد که در
ابژههای نسلی با یکدیگر سهیماند (بالس .)۱۳۸۳ :از دید وی ،ابژههای نسلی آن پدیدههایی هستند
که برای ایجاد حس هویت نسلی به کار میبریم و اغلب رویدادها ،اشخاص ،مکانها ،اشیا و ...را
میتواند در برگیرد .او بر این باور است که ابژههای نسلی ،ذهنیتهای نسلی میآفریند و امکان ارتباط
درو ننسلی را شدنی میسازند .از طرفی گفتوگوهای بیننسلی نیز مگر با توجه به این ابژههای نسلی
ممکن نیست .این ابژهها شاید برای نسل پیشین در قالب رویدادهای خاص و فراگیری معنا یابد که
در تاریخ یک سرزمین میتواند انگشتشمار هم باشد.
بالس اشاره دارد که «ماهیت هر نسل مستلزم ژرفنگری در ماهیت تحول نسلهاست .نسلی
که در حال شکلگیری است ،جایگاه خود را در ارتباط با نسلهای پیشین چگونه تعیین میکند؟
نسل نوظهوری که به جنگ گسیل میشود و در معرض خطر نابودی قرار میگیرد ،در وابستگیهای
بیننسلیاش با نسلی که در بازار کار برایش امکان اشتغال فراهم میشود ،تفاوت دارد .این نسل بهنوبۀ
خود میتواند نسلهای قدیمیتر را بهشدت بهتزده کند» (بالس .)۱۳۸۰ ،بالس برای تعیین ابژهها ،به
موارد خاصی اشاره میکند :گروه بیتلها ،تزئین لباس ،مد ،استفاده از لباس جین و خوردن ساندویچ.
بدینلحاظ است که ابژهها همراه با افراد حاضر در نسل خاصی میآیند و از هویت نسلی آنها حکایت
میکنند .ابژهها بهنوعی هویت نسلی را میسازند .اگر استفاده و انتقال ابژه از طریق نسلها بهدرستی
صورت نگیرد ،از بین رفتن ابژههای نسلی و درنهایت انقطاع فرهنگی و استحالۀ دینی و فرهنگی اتفاق
میافتد .با توجه به نظام مفهومی فوق ،دو فرض زیر به دست میآید که در این نوشتار بهگونهای دیگر
مورد توجه قرار خواهند گرفت:
•ابژههای مادی در زندگی فرد و مرتبط به موقعیت و منزلتی که شخص کسب میکند ،مطرحاند.
این ابژهها بهعنوان بخشی جداییناپذیر از حیات و هویت فردی شخص در ابتدا در کودکی و
سپس بهعنوان عامل رشد حیات و هویت اجتماعی فرد اهمیت مییابند (رنجبر)۶۵ :۱۳۸۰ ،؛
•افزون بر ابژهها ،فضای فرهنگی و هویت نسلی اهمیت مییابد .فضای نسلی ،محیط پیرامونی
است که یک نسل با ابژههای معطوف به آن وارد تعامل میشود و به تعریف موقعیت خود
میپردازد؛ بهعبارتدیگر فضای نسلی محیطی است با مرزهای مشخص ،نسل مشخص و
ابژههای مشخص .این فضا ،میتواند زمینههای جامعهپذیری را هم تبیین کند.
مکتب بیرمنگام بهجای تمرکز بر روابط نسلی و جستجوی بازآفرینی در تداوم ارزشهای نسلی،
ً
بازآفرینی را اساسا با توجه به مؤلفههای ساختاری چون طبقه ،جنسیت و نژاد در نظر میگیرد و بیش
1. Christopher Bollas
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از آنکه جوانی را بهعنوان یک مرحلۀ زندگی مفهومسازی کند ،به ویژگیهای متمایز فرهنگی جوانان
و بهویژه خصلت طبقاتی آنها توجه دارد .بدینترتیب نقطه مشترک رویکردهای فرهنگی اعم از
کالسیک و مدرن ،توجه بهصورتبندی فرهنگی است که ساختارهای مختلف نمایش میدهند و به
ً
اقتضای آن شاهد تنوع در انتخابها و مسیرهای زندگی در فرایند گذار هستیم .برخی از آنها اساسا بر
این نظرند که همۀ آنچه بهعنوان راهها و روشهای استاندارد زندگی ،خاستگاهها و اهداف تعریفشده
از آن یاد میشود ،منسوخ است و هم برای جوانان امروزی و هم برای محققان گمراهکننده خواهد بود.
ً
از دید آنان ،جریانهای زندگی روزمره غالبا مسیرها یا راههای گسست برای بسیاری از جوانان هستند
که امکان انشعابهای متعدد در آن هست؛ ازاینرو زندگی روزمره تنها زندگی زیستشده (بهصورت
یکنواخت و تکراری) نیست ،بلکه جوانان خالقانه و مشتاقانه برای آن برنامهریزی میکنند (ذکایی،
.)۱۳۸۸

 .3روش
در این نوشتار از روش تحلیل محتوا کمک گرفته شده است .بدین منظور نخست کلیدواژههای نسل
و جامعهشناسی نسلی یا جامعهشناسی جوانان مرتبط با موضوع انتخاب شد و در ادامه با کمک
ّ
این کلیدواژه ،کوشش شد کتب و مقاالت پژوهشمحور ملی یا بزرگ برگزیده شود .افزون بر آن،
کتابهایی که در تحلیل این پژوهشها نگاشته شده نیز مرور شد .درمجموع  13کتاب 20 1،مقالۀ
ّ
مهم 2و پاالیششده از مقاالت دیگر و  8گزارش از پیمایشهای ملی 3مورد توجه قرار گرفت.
با توجه به اینکه در گزارش پیمایشها کمتر تحلیل وجود دارد ،اشاراتی ب ه صورتبندیهای نسلی
هم در آنها یافت نمیشود و تنها تمایز و تفاوت نگرشها را به شکل نسلی گزارش میکنند؛ اما گاهی
نوع پرسش مطرحشده و پرداختن به موضوع نسل و ذهنیتهای نسلی مجزا از تفاوتهای ّ
سنی
ِ
پاسخها میتوانست مورد توجه قرار گیرد.
 .1ازجمله کتب موردمطالعه ،آثار (آزاد ،غفاری( ،)1383 ،آزاد ،غیاثوند( ،)1383 ،آزاد( ،)1389 ،ابراهیمی( ،)1392 ،افراسیابی،)1392 ،
بزاده( ،)1392 ،محسنی )1379 ،و مجموعه کتب پژوهشکده مطالعات انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
(ذکایی( ،)1386 ،سهرا 
شامل (جعفرزادهپور( ،)1386 ،علیخانی( ،)1382 ،محمدی( ،)1383 ،یوسفی )1383 ،بوده است.
 .2ازجمله مقاالت مبتنی بر پژوهش و تحلیل دادههای کالن و یا مقاالت قابلتوجه در موضوع ،میتوان به موارد زیر را اشاره کرد( :آزاد،
چاوشیان( ،)1381 ،آزاد( ،)1386 ،افضلی ،زارعی( ،)1398 ،بشیر ،افراسیابی( ،)1391 ،بهار( ،)1386 ،پناهی( ،)1383 ،تابش،
( ،)1390جمشیدیها و خالقپناه( ،)1388 ،حسنی و ذکایی( ،)1396 ،دانش و( ،)1393 ،...ذکایی( ،)1390 ،ذکایی و یوسفیمقدم،
( ،)1396ذکایی( ،)1388 ،زارعیان( ،)1386 ،شالچی( ،)1386 ،شهابی( ،)1382 ،کاشی و گودرزی( ،)1384 ،فاضلی،)1387 ،
(کفاشی( ،)1394 ،توحیدلو.)1394 ،
ّ
ّ
 .3پیمایش جوانان و روابط خانوادگی ( )1387سازمان ملی جوانان ،ارزشها و نگرشهای ملی جوانان ( )1392-1390و سبک زندگی
جوانان ( )1394وزارت ورزش و جوانان ،سرمایۀ اجتماعی ( )1394از شورای اجتماعی کشور ،ارزشها و نگرشهای ایرانیان ()1395
و مطالعات پیوسته از وزارت ارشاد ،فرهنگ رفتاری خانوار ( )1396مرکز آمار ایران ،زندگی خانوادگی در ایران ( )1397سازمان برنامه،
وزارت کشور و ...
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نوع رویکرد هر مقاله و کتاب به موضوع نسل و تفاوت نسلها ،موضوع مورد توجه بود .مهم این بود که
به باور نویسنده ،مسئلۀ نسل یا جوانان چگونه است و چگونه به تحلیل و ارزیابی این پدیده پرداخته
است .نکتۀ قابلتوجه ،بازۀ زمانی مطالعات است .به نظر میرسد مسئلۀ نسل جوان دهۀ هشتاد بسیار
جوان پس
پررنگ شده و سوژۀ کتب و مقاالت بسیاری واقع گردیده است؛ یعنی زمانهای که نسل ِ
از انقالب از خانه و دانشگاه خارج شدهاند ،تغییر و تحوالت سال  76و تغییر دولت حادثشده و
بسیاری به تحلیل این تغییرات برخاستهاند.

 .4یافتهها
 .4-1صورتبندیهای رایج نسلی در پژوهشها
هرگاه قرار باشد خوانشی تاریخی از نسل ارائه شود ،صورتبندیهایی به کار تحلیل میآید که بتواند
گذرکردن
مجموعۀ کنشگران یک عصر را در خود جای دهد .درواقع ،این صورتبندیها میتواند نحوۀ
ِ
گروه غالب و بهتبع گفتمان غالب را نشان دهد .از میان صورتبندیهای نسلی که در پژوهشها مورد
استفاده قرار گرفته ،سه مدل بهعنوان نمونه رایج قابلارائه است .هرچند ممکن است تنوع مدلها زیاد
بودن این روایتها مدنظر است.
باشد ،اما گذشتهگرا ِ
ٔ
 .4-1-1صورتبندی بر پایه دورههای  ۵تا  ۲۰ساله
با توجه به تغییرات ّفناورانه و اجتماعی ،تغییر و تحوالت فراوانی حتی در حوزۀ یادگیری و توانایی در
ً
میان گروههای ّ
سنی مختلف رخ میدهد که عامل ایجاد تفاوتهایی کامال معرفتشناسانه و هویتی
بین فرزندان و والدین زمان حاضر شده است .درواقع یکی از فراگیرترین مدلها ،تبیین مبتنی بر سن
و دورههای زندگی است .برای نمونه اگر باور داشته باشیم دورههای بیستساله در جامعۀ ما جواب
میدهد ،صورتبندیای همانند صورتبندی زیر موردتوجه قرار میگیرد .برخی این صورتبندی را
به شکل دورههای پیری ،میانسالی و جوانی برمیشمارند (بهار ،۱۳۸۶ :محسنی.)1379 :

 .4-1-2صورتبندی بر پایۀ دوران اجتماعپذیری
برخی از صورتبندیها ،منطبق بر دورههای اجتماعپذیری است .اینگلهارت 1در کتاب تغییرات
فرهنگی در جوامع پیشرفتۀ صنعتی ،فرضیاتی را مطرح میکند که بعدتر دربارۀ آن صحبت خواهد شد.
1. Ronald Inglehart
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وی بر این باور است که تحوالت هر نسل ،مبتنی بر کمبودها و مسائلی شکل میگیرد که افراد در دوران
جامعهپذیری پشت سر میگذارند (اینگلهارت .)1373 ،ازاینروست که نسلهای حاضر در جامعۀ
ایرانی اجتماعپذیریهای متعددی مبتنی بر دورههای زمانی و رویدادها داشتهاند .دوران پیشاانقالب،
انقالب و کنشگریهای مبتنی بر آن ،جنگ و وضعیت ایجادشده در زمان جنگ و بعدازآن ،تغییر و
تحوالت سیاسی پس از جنگ در سال  1376با مفهوم مرکزی اصالحات و همینطور تغییر و تحوالتی
که گسترش موبایلهای هوشمند و اینترنت همراه به لحاظ تکنولوژیک و رسانهای به همراه داشتهاند،
میتوانند دورهبندیهای متفاوتی را بیافرینند .اگرچه دو عنصر آخر در بیشتر تحلیلهای جامعهپذیری
دیده نمیشوند و همچنان این گروه نیز به نسل بعد از جنگ و انقالب شناخته میشوند؛ اما به نظر
میرسد با توجه به موضوع این مقاله که تغییر صورتبندیهای جدید نسلی است ،این موضوع که در
ادامه به آن پرداخته خواهد شد میتواند ضروری باشد (آزادارمکی و غفاری.)۱۳۸۳ ،

ٔ
 .4-1-3صورتبندی بر پایه کانونهای همگرایی  -وا گرایی
یکی دیگر از صورتبندیهای رایج ،به شکل کانونی بر رویدادهای همگراکننده یا واگراکننده متمرکز
است .این صورتبندیها اغلب بهگونهای است که این مفاهیم کانونی را در برمیگیرد و دال مرکزی
نسلی متعلق به همین زمانهها است .هژمونی گفتمانی این نوع نگاه،
آنها مبتنی بر عوامل هویتساز
ِ
به گستردگی بخش زیادی از پژوهشهای آ کادمیک است .بهعنوان نمونه ،صورتبندی گودرزی و
ّ
1
غالمرضا کاشی در تحلیلثانویۀ اطالعات پیمایش ملی ارزشها و نگرشها به قرار زیر است:

 .1این نوع تحلیل (مانند تحقیقات آزادارمکی و غفاری  ،۱۳۸۳بهار  ،۱۳۸۶کاشی  ،۱۳۸۴رنجبر  ۱۳۸۷و ،)...رایجترین صورتبندی از
ً
نسلها خصوصا تا پیش از سال  1390است .در فضای این صورتبندی ،دین و ارزشها و ...خود را به وضوح نشان داده است.
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 .4-2انواع رویکردهای نسلی در پژوهشها
در رویکرد سنتی ،تفاوتها از سن برمیخیزد و فرزندان همان کار اولیای خود را در زمان خودش
انجام میدهند .در این رویکرد ،دورۀ آموزش کودکان کوتاه است و تجربۀ زندگی مشترک و ازدواج و
تشکیل خانواده بهسرعت انجام میشود و یکسانسازی نسلها به وقوع میپیوندد .ازاینرو میتوان
چنین برداشت کرد که در رویکرد سنتی ،دورۀ جوانی کوتاه است و افراد بهسرعت وارد مسئولیتهای
بزرگسالی میشوند« .گذار ،هم حرکتی است از جوانی به بزرگسالی و هم فرایندی است برای بازآفرینی
فرهنگی و در این بازآفرینی است که روابط نسلی مطرح میگردد .ازاینرو گذار هم زمانی است فردی و
هم زمانی تاریخی-اجتماعی» (ذکایی .)۳۰ :۱۳۸۸ ،در گذار خطی ،همان رویکردهای سنتی لحاظ
میشود؛ اما گذار غیرخطی به شکل مدرن رخ مینماید.
در رویکرد مدرن ،نهادهای مدرن شکل میگیرند و آموزش دوران طوالنیتری مییابد و جوانی
تجدیدشونده و طوالنی است .از طرفی ،فردگرا شدن بخشی از ملزومات دوران مدرن است و برای
جوانان نیز تسری مییابد .درواقع ،جوانی دیگر دورهای خطی و کوتاه نیست؛ بلکه بر ٔ
پایه گرایشها،
گذشته و زمینۀ اجتماعی افراد شکل میگیرد .ازاینروست که تداوم ارزشهای نسلی ،در این شرایط
بیمعنا میشود و تکنولوژی مدرن ،عنصر خالقیت ،ریسکپذیری و سبکهای جدید زندگی را در
زندگی جوانان وارد میکند .دموکراتیزهشدن و مناسکزدایی ،از ویژگیهای دوران مدرن است که
در رویکردهای نسلی نیز خود را نشان میدهد .این اتفاق بهگونهای رخ میدهد که گاهی گونهای
بدبینی ارزشی و غیرارزشی در نسلها میآفریند .درواقع با این رویکرد نهتنها نسلها متفاوتاند ،بلکه
دستهبندیهای درو ننسلی نیز بسیار متکثرتر از گذشته خواهند بود.
اما به فراخور تغییر شرایط و گسترش مصرف و سبک زندگی ،رویکرد سومی از تلفیق دو رویکرد
ازجاکندگی زمانی و مکانی
پیشین آشکار شد که رویکرد فرامدرن نامیده میشود .این رویکرد ،از خالل
ِ
و فاصلهگرفتن از نگاههای رادیکال سنت و مدرن به دست آمده است؛ به همین دلیل زمینههای
وفاق بیننسلی با بهرهمندی از ابزارهای موجود همچون رسانهها و شبکههای اجتماعی با این
جدید ِ
رویکرد ممکن میگردد و عملگرایی و آزادسازی هنجاری در دستور کار قرار میگیرد« .تجربۀ گذار در
این مدل ،هم بهمثابۀ حرکتی در نقشهای اجتماعی و هم بهعنوان فرآیندی در بازآفرینی روابط نسلی،
ً
تغییراتی را در سطح ذهنی و عینی جامعۀ ایران تجربه کرده است .گذار جدید نه کامال بر پای ۀ گذار
ً
مرسوم خطی و تکمیل نقشهای هنجاری مرتبط با آن و با ترتیب خاص آن است و نه کامال وابسته به
انتخاب افراد و فارغ از الگوها و زمینههای هنجاری و ساختاری مؤثر بر آن» (ذکایی.)۱۳۸۸ ،
به نظر میرسد در جامعۀ ما ترکیبی از رویکردهای سهگانه به نسل وجود دارد .نسل گذشته ،دال
مرکزی گفتوگویش را در انقالب و جنگ ساخته بود و در هماوایی و ناهمدلی با آن هویت خود را
آشکار میساخت .نسل جدید با تلفیق رویکردهای باال ،به دنبال بازسازی دال مرکزی است؛ اما با
توجه به اینکه نسلها غیرخطی و غیرهمسان شدهاند ،تصور یافتن چنین رویکرد یکپارچهای برای
این نسل کمی دشوار است.
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 .4-3تحلیلهای نسلی پیمایشهای سالیان اخیر
در اغلب منابع موجود ،به موضوع توافق یا تقاطع ،تفاوت یا گسست و شکاف یا تقابل نسلها پرداخت ه
شده است .درواقع ،موضوع این بوده که بهجز مقاالت و پژوهشهای کهنتر مانند اثر محسنی ()1374
که بر تفاوت دورههای زندگی تمرکز کردهاند و البته نسل جوانان مادیگراتری در آینده را پیشبینی
ً
نمودهاند (محسنی)849 :1379 ،؛ اغلب تفاوتهای عمیقی را نشان دادهاند که لزوما به معنای تقابل
نبوده است و درعینحال هر محقق مجموعه دالیلی را برای این تفاوت بارز بازگو کرده است .محورهای
اصلی این تحلیلها را میتوان در دستههای زیر که گاهی همپوشانی نیز دارند ،نشان داد:
 .4-3-1جهانیشدن جوانی بهواسطۀ رسانهها و شبکههای اجتماعی
به نظر میرسد موضوع استفاده از شبکهها و رسانههای جدید ،مورد توجه مثبت و منفی بوده است.
برخی (مددپور )1382 ،این موضوع را منفی و چیزی در قامت تهاجم فرهنگی میبینند و لزوم بازگشت
به اصالت و ارزشهای پیشین را تکرار میکنند و برخی دیگر بر طبیعیبودن این تغییرها نشانه رفتهاند؛
درحالیکه پذیرش این تفاوت مهم است .هرچند که بخش زیادی از تحلیلها از بیرون از دایرۀ این
نسل به نسل جوان اختصاص یافته است که چگونه و با چه ابزاری باید جلوی تخریبهای هویتی
توسط این رسانهها را گرفت .درواقع ،هراس و نگرانی از این تغییر است ،حتی اگر توصیه به پرهیز از
هراس وجود داشته باشد (تاجیک.)1386 ،
بسیاری از کسانی که به تأثیر رسانه پرداختهاند ،رسانه را ابزار بازنمایی این نسل معرفی کردهاند.
آنها نسل جدید را نسلی میدانند که عالقهمند به مشارکت نیستند ،مگر آنکه به یقین برسند که
حضورشان میتواند موجب پیشرفت اندکی در آرمان امنیت ،اشتغال ،فراغت و لذت ایشان شود .این
جماعت ،دنیای نوینی را برای ساختن و ارتباط اجتماعی برگزیده است؛ دنیای جدیدشان ،زندگی
دوم یا فضای زندگی مجازی است که اهمیت زیادی دارد .این اهمیت هنگامی دوچندان میشود که
ضرورت توجه به مسئلۀ بازنمایی در جامعۀ معاصر را به آن بیفزاییم .در جامعهای که بازتولید و تکوین
اجتماعیاش از خالل روایتها و تصاویر صورت میگیرد ،مسئلۀ بازنمایی چالشی کلیدی و بنیادی
است (شالچی.)۹۴ :۱۳۹۲ ،
 .4-3-2تغییرات ارزشی و هنجاری
ناگفته پیداست که در همۀ پیمایشها ،جوانان دارای ارزشهای مادیگرایانه هستند و فردگرایی،
دنیاطلبی و سودجویی از مشخصههای نسل جدید شده است .همچنین بسیاری از هنجارهای
پذیرفتهشدۀ نسل پیشین تغییر کرده و این تغییر بهگونهای است که بخش زیادی از خانوادهها تحت
تأثیر نسل جوان به شکل آنها درآمدهاند .این گسست هرچند در آغاز خودنمایی کرده ،اما بهمرور در
خانوادهها هضم شده و موردپذیرش و گاهی همراهی قرار گرفته است .این تفاوتهای فرهنگی ،یکی
از مهمترین تفاوتهای نسلهاست (فیرحی.)1382 ،
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 .4-3-3تغییرات رفتاری نسل جدید
تغییرات رفتاری و تفاوت آشکار در سبک زندگی و الگوهای
موردپذیرش نسل جدید ،یکی دیگر از
ِ
وجوهی است که میتواند برآمده از تغییرات ارزشی باشد .این تفاوتهای رفتاری که بهنوعی میتواند
بازنمایانندۀ تفاوت در ارزشها باشد ،مورد نقد و توجه بسیاری قرار گرفته است( .زارعیان و ،...
 .)1386اشاره به نوع پوشش ،شاید بتواند بخش زیادی از نگرانیهای پژوهشگران باسابقه را نسبت
به نسل جدید آشکار سازد« .در ایران امروز نیز برای بسیاری از جوانان ایجاد لحظههای شادکامی،
هنر بودن در زمان و مکان مناسب ،پرسهزدنهای خیابانی ،مزینکردن خود به سبکهای مختلف،
سخنگفتن با ادبیات متفاوت و مزینبودن به ارزشها و هنجارهای متفاوت ،از جذابیت فزایندهای
برخوردار شده است .این جذابیت از یکسو در پدیدهای به نام جهانیشدن جوانی بهعنوان یک ایده،
بهمثابۀ سبک و بهعنوان محصول تجاری وجود دارد و از سوی دیگر ریشه در ناکارآمدی دستگاههای
تجاری ،ناکارآمدی دستگاههای فرهنگساز ،الگوساز ،هنجارساز و سبکپرداز دارد» (تاجیک،
.)261 :1386
 .4-3-4تغییرات در هویت و ذهنیتهای نسلی
ٔ
هویت اجتماعی ،محور تعریف
اجتماعی جوان از خویش است که بر پایه آن هویت اجتماعی هر کس،
ِ
فرایندی تاریخی-اجتماعی انگاشته میشود .هویت ،تولید اجتماعی و زاییدۀ تصور و رؤیاهای فرد
است (جمشیدیها و خالقپناه.)1388 ،
از دیگر سو ،این هویت توسط ابژههای نسلی تعریف میشود .منظور از هویت تنها پیوستار
خصوصیات فردی نیست ،بلکه هویت نسلی و اجتماعی بیشتر مدنظر است .بسیاری شکاف و
تفاوت نسلی را باعث بروز بحران در هویت این نسل دانستهاند .مجموعه مقاالت علیخانی ()1382
آقاجری ( ،)1383سریعالقلم ( )1382و معیدفر ( ،)1383ازجمله نمونههای این موضوع است.
نسل درگیر با بحران هویت معرفی شده است .دلیل عمدۀ
در این منابع ،نسل جوان بهعنوان یک ِ
اغلب پژوهشگران ،قرارگرفتن زیست جوانها در جایی بیرون از امتداد زیست نسلهای پیشین است؛
نسلی با ارزشها و فرهنگ متفاوت .هرچند نمیتوان نسل متفاوت پس از انقالب را یکدست تحلیل
کرد و تفاوتهای عمدهای بین دو نسل وجود دارد ،اما به نظر میرسد ابژۀ هویتساز این نسلها،
موضوع برجستهای برای تحلیل باشد .آنچه در ادامه میآید ،بهنوعی ذهنیتهای هویتساز این نسل
است .بدیهی است این تغییر ،تفاوت در انتظارات از زندگی را نیز به دنبال داشته است.
نگرشی رابطۀ نسلها درون خانواده یا گروههای اجتماعی
 .4-3-5تفاوتهای
ِ

یکی از بارزترین نگاهها که هویت نسلی را نشان نمیدهد و بهنوعی از تفاوت رویکردهای نسلها پرده
برمیدارد ،این مجموعۀ روایتهاست .در این مجموعه ،یک متغیر مانند آموزش ،دینداری ،سبک
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زندگی ،نوع فراغت ،میزان مصرف رسانه و  ...در میان قرار میگیرد و نظر گروههای مختلف ّ
سنی دربارۀ
آن پرسیده میشود و درنهایت تمایز جوانترها از نسل پیش از ایشان مشخص میگردد (ذکایی،1386 :
ّ
آزاد و غیاثوند ،)1383 :ارزشها و نگرشهای ملی جوانان ( 1390و  )1392و سبک زندگی جوانان
( .)1394در پژوهشهای درو نخانوادگیتر نیز به تفاوت مادران و دختران ،پدران و پسران و بهطورکلی
تفاوت نگرشها پرداخته شده است .در اغلب این پژوهشها که رایجترین نوع پژوهش نیز به شمار
میآید ،تحلیل نسلی ،ساختاری و عرضۀ صورتبندی مشخصی وجود ندارد.
 .4-3-6تفاوت در گفتمانهای رایج و مسلط بر جامعه
برخی از پژوهشها مانند کار تاجیک ( ،)1386به تغییر گفتمانهای مربوط پرداخته و برخی دیگر
مانند فیرحی ( ،)1382به تمایز در عرصههای فرهنگی و نگاههای سیاسی توجه داشتهاند .این
موضوع در ادامۀ نگاه هویتی یا تمایزهای ارزشی قرار دارد؛ اما بهنوعی با رویکرد گفتمانی این تفاوتها
را نشان میدهد.
در این میان ،برخی این تمایزها را با غربگرایی مرتبط دانسته و درصدد اصالح و بازگرداندن آن
ّ
به آرمانها و ارزشهای انقالب برآمدهاند (سازمان ملی جوانان .)1387 ،اگرچه مطالعات نوع دوم
شمار آثار تحلیلشده در این پژوهش قرار نمیگیرند؛ چه در سویهای که به این
اندک نیستند ،اما در
ِ
موضوع به شکل واقعیت خنثی نگاه میکند و چه در سویهای که این موضوع را بهعنوان ضدارزش
نشان میدهد و به دنبال پیراستن آن از بیرون میرود و از باال به نسل نظر میشود .دال مرکزی مسلط،
گفتمان رایج نسل انقالب و جنگ است و گفتمانهای تازه ،هنجارشکنی داشتهاند و بهنوعی انحراف
از مسیر هستند.
به نظر میرسد در موارد پیشگفته ،از سیاستهای رهاییبخش به سیاستهای زندگی تغییری رخ
داده است؛ اتفاقی که گونهای تغییر در ارزشها ،تغییر در سبک زندگی و تغییر در گفتمان را هم با خود
به همراه دارد .ازاینرو تصویری که از جوان ایرانی در پیمایشهای موردمطالعه نشان داده میشود،
ساز نسل پیشین برساخت گردد .البته این سیاستهای زندگی جز
نمیتواند تنها با مؤلفههای هویت ِ
در مقام توصیف برای تحلیل و صورتبندی به کار گرفته نشده است؛ بنابراین اگر قرار برصورتبندی
جدید نسلی باشد ،نیاز است این گفتمان جدید در کانون قرار گیرد .گفتمان لذتگرایی مبتنی بر
سبک زندگی ،منحصر به نسل جدید نیست و به نظر میرسد کمابیش در تمام نسلها شیوع پیدا کرده
است.
تفاوتها و تغییرهای نسل پیشین در راستای نزدیکتر شدن به گفتمان نسل جدید نیز عاملی برای
این مهم شده است؛ عاملی که فاصلههای نسلی درون خانوادهها را نیز کم کرده است .بدینترتیب با
کلیدواژههای مفهومی چون میل ،لذت یا سبک زندگی ،میتوان به بازتعریف نسلی پرداخت .ازاینرو
الزم است دربارۀ این مفهوم و اثری که میتواند به شکل اجتماعی بگذارد ،توجه شود.
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 .4-4نگاه مفهومی-تاریخی به رویکرد نسلی
تاریخ را نمیتوان خطی و با نگاه به گذشتگان بازسازی کرد .هر انسان و به همین ترتیب هر نسل،
دارندۀ تاریخ مختص به خود است؛ تاریخی که میتواند ساخته شود و محقق گردد .با همین رویکرد به
تاریخ و سیر تطورات آن است که از تاریخهای موازی سخن میگویند و رویکرد به نسلها هم نمیتواند
مکانی مدنظر گیدنز نیز باعث برشهای طولی و مقطعی به
ازجاکندگی زمانی و
خطی قلمداد شود.
ِ
ِ
تاریخ نسلها میشود؛ نسلهایی که متکثر شدهاند .فهم آنچه امروز میگذرد ،از درون همین کنکاش
تاریخی و فهم چشمانداز آیندۀ این نسل محقق میگردد و چنین است که نمیتوان به شکل خطی با
مفاهیم کانونیای که متعلق به این نسل نیست ،به فهم آنها دست یافت.
در قالب نگاه تاریخی و منطبق با شرایط زیست یک نسل ،رونالد اینگلهارت مناسبات نسلی
در تغییرات ارزشی در جوامع صنعتی را با دو فرضیه بازگو میکند .درواقع اگر به دنبال صورتبندی
فراگیری از نسلها باشیم ،زمینههای کالن دوران اجتماعپذیری مهم میشود ،هرچند که نحوۀ بروز و
ظهور آن برای همۀ افراد یکسان نیست.
اجتماعی-اقتصادی اوست؛ بهعبارتدیگر،
•فرضیۀ کمیابی :اولویتهای فرد ،بازتاب محیط
ِ ً
شخص بیشترین ارزش ذهنی را به چیزهایی میدهد که عرضۀ آنها نسبتا کم است.
•فرضیۀ اجتماعیشدن :ارزشهای شخص تا حد زیادی بازتاب اوضاع حاکم بر سالهای پیش
از بلوغ وی است .بدیهی است وفاق و سازگاری میان محیط و اولویتهای ارزشی ،بیدرنگ
ِ
حاصل نمیشود و همواره تأخیر زمانی محسوسی دارد (اینگلهارت.)35 :1373 ،
توجه به موضوع باال ،نشان میدهد تا چه میزان اوضاع اجتماعی جامعه و کمیابیهای هر دوره بر
لذتخواهی و مصرفگرایی امروز اثر گذاشته است .درواقع هرچند این مصرفگرایی امری داخلی
نیست و ویژگی جهانی دارد ،اما بخش زیادی از دلیل به تأخیرافتادن آن ،وجود ارزشهایی است که
همزمان در جامعه وجود داشته و دو فرضیۀ باال بهمرور عامل پیدایش لذتگرایی و میلطلبی شده
گرایی لذتگرایانه
است .از دیگر سو ،لذتها تطور تاریخی دارند و این بدان معنا نیست که کمال ِ
پدیدۀ مدرنی باشد ،بلکه بروز و ظهور آنها به شرایط و ایدئولوژی یا گفتمان مرکزی بازمیگردد .افرادی
هستند که زهدگرایی را نوعی مقاومت در برابر لذتگرایی تاریخی میدانند و باور دارند ادبیات ،تاریخ
سنت گذشته مملو از این مفهوم و مفاهیمی ازایندست هستند (ژانت آفاری.)۴-۲ :۲۰۰۹ ،
و
ِ
احساسات و عواطف ،از موضوعات مهم زندگی تودهها بوده است و اندیشمندان بزرگی از فالسفۀ
کالسیک در یونان تا رم و ...در این زمینه سخن گفتهاند .در همین راستا ،نیکی و فضیلت همیشه از
موضوعات مورد توجه فالسفه بوده و لذت یا درد بهنوعی از تبعات آن به حساب میآمده و در کانون
بحثها بوده است .برخی از فالسفه لذت را تقبیح و دوری از فضیلت دانستهاند و برخی دیگر آن را
ممدوح دانسته و لذات جسمانی را ضروری به حساب آوردهاند .در نوع دیگر ،لذتهای نشئتگرفته از
عقل است که پاس داشته میشود؛ یعنی چنانچه ارسطو باور دارد ،لذت برای کاستن از درد است و اگر
سوژۀ لذت بهگونهای باشد که حذف آن برای فرد درد به همراه داشته باشد ،نمیتوان از آن بهره جست.
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در بررسی سیر تطور لذت ،تفاوت عمدهای بین لذت در نظر فالسفۀ یونان و رم وجود دارد .در نگاه
کالسیک ،لذت در متن زندگی است و دربارۀ آن میتوان اندیشهورزی نمود؛ اما اپیکوریان لذت را به
امر شخصی تقلیل دادهاند .حتی مسیحیت نیز به پشتوانۀ این نگاه ،لذت را از ساحت اجتماعی
حذف نمود (علویپور .)1397 :بااینهمه در پی افزایش نگاههای سرمایهداری و گسترش و شیوع
مصرفگرایی در دنیای مدرن ،لذت دوباره به صحنۀ اجتماعی بازگشت که در نظر برخی ممدوح و
در نگرش برخی مذموم بود و برای لذت ،انواع جسمانی و غیرجسمانی یا خردگرا بیان شد .اسپینوزا،
ِ
مارکس ،بوردیو و ...همگی میل را تابعی از عقالنیت افراد دانستهاند و بهنوعی لذت را رهاورد عقالنیتی
دانستهاند که ممکن است ابزاری هم باشد .دین و آیینهای سنتی اما هنوز نسبت به لذت فاصله
دارند و انواع امساک و زهد را در مقابل آن ترویج نمودهاند.
به نظر میرسد در جامعۀ جدید ،لذت در تباین با سبک زندگی است و همانطور که تجربۀ زیستۀ
افراد مهم میشود ،سبک زندگی و رویکرد به لذت هم شفافتر و دقیقتر شده است .اسپینوزا،
فیلسوف خردگرا ،برای تبیین جایگاه خرد به موضوع عواطف پرداخته است .او به شورها ،انفعاالت
و احساسات بشری اهمیتی درخور و جدی میداد .بعد از اسپینوزا نیز اندیشمندان زیادی بهتبعیت
ُ
از او دربارۀ کناتوس 1بشر سخن گفتهاند .او کناتوس را تالشی میخواند که هر چیز تا آنجا که بهواسطۀ
قدرت خویش بتواند ،جهد میورزد تا در هستی خویش پایداری کند .حال اسپینوزا این حاالت را برای
تحلیل خردمندانۀ میزان آزادی و بندگی بشر برمیشمرد .او معتقد است خیر انسان در آن چیزی است
که به کناتوس بشر یاری رساند تا خویش را تقویت کند و بر قابلیت فاعلی خویش بیفزاید و باالترین
عمل وی از رهگذر کمال خرد است؛ پس میان ترقی اخالقی ،عاطفی ،خردورزانه و
خیرها ،تشدید قوۀ ِ
سیاسی بشر تمایزی وجود ندارد (لوردون.)۱۸ :۱۳۹۷ ،
انرژی کناتوس ،همان زندگی ساده است و این بار با پیروی بیشتری از اسپینوزا ،این همان انرژی
میل است .بودن به معنای هستی ،داشتن قسمی میل است .وجودداشتن ،به معنای میلورزیدن
است و بنابراین به معنای فعالبودن در تعقیب ابژههای میل است .درواقع پیوند میان امیال ،بهمثابۀ
تالش برای پایداری در هستی و به حرکت درآوردن بدن به نحو همنهشتی با همین اصطالح کناتوس
بیان میشود .به لحاظ هستیشناختی ،کناتوس نیروی ژنریک میلورزی و ذات واقعی بشر است
ً
(یاسپرس .)30 :1378 ،جامعه بخشی از این امیال را مشروع تلقی میکند و آزادی اساسا چیزی
میل خود رفتن .منفعت یا اشتیاق هم بهنوعی با میل
نیست جز همان
ِ
آزادی میلورزیدن و در ِ
پی ِ
در ارتباط است و گونهای از میل به حساب میآید .اغلب محرکها و مشوقهایی که روابط کار را
در نظام سرمایهداری بنیان مینهاد ،از همین امیال و گاهی منفعتهای فردی برمیخیزد .منافعی
 .1واژۀ التین کناتوس [ ،]conatusدر لغت به معنای تالش ،جهد ،کوشش و تکانش است .اسپینوزا ،نیرویی ذاتی در اشیا تشخیص میدهد
جهدورزیدن ذاتی یاد میکند .چیزی که در راستای ماندگاری و همچنین افزایش نیرو و کنال شیء در هستی خود عمل میکند؛
که از آن به
ِ
بنابراین کناتوس را باید فراتر از قاعدۀ صیانت دانست که محدود به محافظت صرف از هستی است؛ چراکه کناتوس سویهای فعال و عملورز
نیز دارد که سوژه را به گسترش و ترفیع خویش وامیدارد.

47

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسنده مسئول :سمیه توحیدلو

از قبیل پیشرفت ،اجتماعیشدن یا خودتحققبخشی در هرلحظه میتواند وجود داشته باشد .میل
همانا ذات واقعی بشر است تا جایی که امری تصور شود که با توجه به هر عاطفۀ مشخصی ،متعین به
انجام چیزی است.
آنچه ازنظر اسپینوزا در اینجا اهمیت دارد ،تأ کید بر دگرآیینی ژرف میل و تأثیرات گرفتار در چنبرۀ
بوالهوسیهای مواجهات میان گذشته و حال و گرایشها به تجدیدخاطره ،پیوندزدن و تقلیدکردنی
ای اجتماعی شکل میگیرند .بیش از هر
است که برحسب دورۀ
طوالنی خطسیرهای زندگینامه ِ
ِ
چیز میتوان گفت که در این امر هیچچیز که حاکی از وجود قسمی ارادۀ خودمختار ،کنترل مطلق یا
خودتعینی آزادانه باشد ،در کار نیست .حیات ،شورمندانه خویش را بر افراد تحمیل میکند و آنها به
آن خوب یا بد زنجیر میشوند و طعمۀ بخت و اقبال ناشی از مواجهاتی میگردند که ایشان را خرسند
یا اندوهگین میسازد (لوردون.)۱۹ :1397 ،
ً
طبق منطق راستین ،میل ،ترس و امید ،پسزمینههای تقریبا دائمیاند؛ بهمحض اینکه نیل به
ً
ابژه به تعویق میافتد و نیز هنگامیکه ایجاد انفکاک میان میل و تحقق آن (از منظر عامالن) ضرورتا
تاحدودی موجب عدم قطعیت و سرگشتگی میشود ،این تنش موقت در میان تعقیب ابژه آن رنگ
ً
پرشور دووجهیاش را میبخشد( .چنانکه اسپینوزا آن را نوسانات ذهن مینامد)؛ چراکه منطقا تأثیر
شادیبخش امید (موفقیت) با تأثیر اندوهناک ترس (ناکامی) همراه است و این کامیابی یا نا کامی
است که لذت میآفریند .آنچه اسپینوزا بدان باور دارد ،یکسانی سوژههاست .سوژههایی که با توجه
به شرایط عینی و مادی ،بازنماییهای متفاوتی مییابند .ازاینرو عواطف و میل ،جزو ذاتی بشر به
حساب میآیند و قابلمطالعهاند (لوردون.)20 :1397 ،
در نگاه ایرانی نیز لذت سیر یکسانی داشته و مسئلۀ امروز و دیروز نبوده و امر تاریخی به حساب
داشتن نگاه فالسفۀ یونان در باورهای دینی ما ،نوعی بدانگاری با مفهوم
میآید .با توجه به موضوعیت
ِ
لذت درآمیخته و حتی رنگ گناه به خود گرفته است؛ اما تاریخ و روالهای تاریخی راه خودشان را
رفتهاند .به قول آفاری ،اشعار و ادبیات ما مملو از مفاهیم جنسیای هستند که لذتهای جسمانی
مردمان را به یاد میآورد و ویلم فلور 1در تاریخ سکس در ایران ،همین موضوع را نشان میدهد (فلور،
 .)۲۰۱۰نکتۀ قابلتأمل اینجاست که گستره و دامنۀ لذتخواهی چنان زیاد بوده که حتی شرع هم
مندنمودن این لذتها برآمده است .حال با گسترش مصرف و اهمیت سبک زندگی
در پی ضابطه
ِ
ً
و پیدایش سبکهای زندگی منحصربهفرد ،مجددا لذت موضوع مهمی شده است که به فراخور
وضعیت معنای واحد و خطی ندارد؛ مانند فالسفۀ قدیم میتوان انواع لذتهای جسمانی یا روحانی را
در نظر گرفت یا میتوان منشأ لذت را متنوع دید.
شدن فاصلۀ داشتهها و خواستهها یا امیال دانست؛ یعنی
از دید جامعهشناسی ،لذت را میتوان کم ِ
فاصلۀ سوژه و ابژهای که اسپینوزا بدان میپردازد .درواقع هرچه خواستنیها بیشتر به دست آیند ،لذتی
1. Willem Floor
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که به دست میآید بیشتر خواهد شد .این خواستنیها ممکن است یک روز تحت تأثیر تبلیغات و
مصرفگرایی نئولیبرال شکل گیرد و یک روز متأثر از باورها و آرمانهای ارزشی باشد .مهم این است که
موضوع لذت فارغ از نگاههای اینچنینی میتواند موضوعیت داشته باشد و به کار آید.
1
جامعهشناسان متأخر ،موضوع میل و رضایتمندی را در ازای مصرف قرار دادهاند .به باور بودریار،
جامعۀ مصرفی بهواسطۀ اسطورۀ خوشبختی ،مفهوم نیاز را به صورتی فراواقعی خلق میکند تا بهتبع آن
بتواند تشویق افراد به مصرف بیشتر را توجیه کند .همین نیاز که مورد توجه بودریار است ،در صورت
تحقق لذت آفرین قلمداد میشود (بودریار.)۱۳۸۹ ،
او اعتقاد دارد انسان اقتصادی از اصل عقالنیت صوری برخوردار است که او را به سمت اهداف
ذیل رهنمون میسازد :الف .جستوجوی خوشبختی؛ ب .اولویت قائلشدن برای اشیایی که
حداکثر رضایتمندی را برای او فراهم سازد .از دیدگاه اقتصاددانان ،نیاز مترادف با مطلوبیت است؛
میل به تملک یک کاالی خاص بهمنظور مصرف آن .ازنظر روانشناسی ،نیاز انگیزش است و ازنظر
جامعهشناسان ،نیاز ماهیتی اجتماعی-فرهنگی دارد و واقعی است اگر بگوییم همۀ اینها میتواند
لذت را با خود به همراه بیاورد.
ِو بلن 2در نظریۀ طبقۀ تنآسا ،گونۀ دیگری از لذت را به تصویر میکشد و مصرف را راهی برای
نشاندادن میزان ثروت و کسب منزلت اجتماعی ،تشخص و احترام میداند و از مفهوم مصرف
ً
تظاهری بهعنوان مصرفی یاد میکند که نه برای برآوردن نیازهای مادی و زیستی ،بلکه صرفا برای
کسب احترام و منزلت بیشتر و شباهت فزو نتر به طبقات باالدست و در جوامع مدرن و شهری صورت
میگیرد (وبلن.)۱۳۸۶ ،
بوردیو 3نیز در کتاب تمایز ،از مصرفی میگوید که طبقات را مجزا میکند .وی معتقد است طبقات
مختلف ،کاالهای مختلف را میخرند تا جایگاه خود را در ساخت اجتماعی نشان دهند .ازنظر او
افراد در یک رقابت دائمی تالش میکنند با استفاده از کاالهای خاص و با پرهیز از تندادن به کاالهای
عمومیشده ،خود را از افراد مشابه خود متمایز کنند و به افراد طبقات باالتر شبیهتر سازند و بدینترتیب
با باالبردن سرمایۀ اجتماعی خود ،از مزایای مادی و نمادین طبقۀ باالتر بهرهمند شده و جایگاه طبقاتی
خود را ارتقا بخشند .بدینطریق لذتها و امیال کارکرد طبقاتی هم مییابند (بوردیو.)1390 ،
غیر تن شناخته شد را میتوان با دو مفهوم سختافزاری
لذتی که در باال معطوف به تن و معطوف به ِ
و نرمافزاری توضیح داد .همانچیزی که رونالد اینگلهارت آنها را به ارزشهای مادی و ارزشهای
فرامادی (اینگلهارت )۶۱ :۱۳۷۳ ،تفکیک میکند .لذت سختافزاری ،زمانی است که خواستهها
مادی است و مواهب مادی برایش مهم است .درواقع لذت مادی در ارتباط با سطح پایین هرم نیازها
1. Jean Baudrillard
2. Thorstein Veblen
3. Pierre Bourdieu
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تعریف میشود .از طرفی تنها خواستهها و عالیق افراد مادی نیست و بسیاری از خواستههای اجتماعی
و سیاسی (و حتی چنانکه گفته شد ،افزایش منزلت یا برخورداری از مزایای ارزشی و اخالقی) هم
میتوانند وسیلۀ کسب لذت افراد قرار گیرند؛ به این بخش لذت نرمافزاری گویند .این دو در بسیاری
جاها میتوانند به هم وابسته باشند ،اما اینکه کدام بر دیگری برتری دارد ،سیر و تطوری در تاریخ دارد
که در اینجا فرصت بازگویی آن نیست.

کمالگرایی ،یکی از ویژگیهای لذت نرمافزاری است .درواقع رسیدن به غایتی در بیرون و در درون،
دو سویۀ این نوع از لذت است .وقتی لذت نرمافزاری معطوف به بیرون میشود ،ارزشها و اخالق و
یا وطندوستی و وضعیت بهتر اجتماعی میتواند نتیجهاش باشد؛ اما زمانی که این کمالگرایی و
لذتجویی به درون منتقل شود ،توجه به سبک زندگی و مصرف مقولۀ اصلی خواهد شد .در این شرایط
فرد در کانون اهمیت قرار میگیرد و همۀ خواستههای پیرامون شخص مغتنم است .این درو نگرایی و
برو نگرایی دربارۀ لذت سختافزاری هم قابلمشاهده است .بهعنوانمثال ،وقتی خواستههای مادی
سمتوسوی توسعه و پیشرفت کلی کشور را داشته باشند و از ِقبل آن افراد اوضاع بهتری کسب کنند
بیشتر فرد به هر
و کامروا شوند ،لذت سختافزاری از نوع بیرونی است؛ اما زمانی که تنها برخورداری
ِ
طریقی مدنظر است ،لذت سختافزاری معطوف به درون و فرد خواهد بود .در لذتجویی فردی ،فرد
در مرکزیت قرار میگیرد و هر نوع خودخواهی هم میتواند موردتصور باشد که گاهی میتواند اشکال
جمعی و جامعهای ایجاد کند .فردگرایی خودخواهانه 1،نمونهای از این لذت را با خود به همراه دارد.
1. Egoism
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 .4-5نمونهای از صورتبندی با مفهوم کانونی لذت
اگر به شیوۀ اینگلهارت در تغییرات فرهنگی در جوامع صنعتی دامنۀ تأثیرگذاری هر نسل را  ۱۵تا ۲۰
سال در نظر بگیریم و از سویی این اصل را بپذیریم که در هر نسل کمیابیهای دوران اجتماعیشدن
و بلوغ در دورۀ جوانی و حضور اجتماعی تأثیرگذار است ،آنوقت میتوان از نسلها و خواستههایشان
سخن گفت .در جامعۀ ایران یک نسل با جهش خود در سال  ۵۷انقالب کرد .برخی از جنگ و تبعات
آن تأثیر گرفتند .یک نسل در سال  ۷۶دوم خرداد و اصالحات را روی کار آورد و به نظر میرسد دهۀ
جدید عرصۀ حضور نسلی جدید در جامعه است؛ نسلی با دغدغۀ سبک زندگی و لذت.
چرخش و گذشتن از نوع لذتها در جامعۀ ایران ،مدل سینوسی دارد .در زمانی که اوضاع مملکت
رو به بهبود بود و ازنظر اقتصادی اتفاقهای بهتری در حال وقوع بود ،انقالب اسالمی شکل گرفت.
درست است که بهبود وضعیت اقتصادی طبقات ضعیف در انقالب هم مطرح بود ،ولی سویۀ پررنگ
افزاری ارزشگرایانه برای حفظ میهن بود .بعد از جنگ تغییر عمدهای
انقالب و جنگ ،لذتهای نرم
ِ
رخ داد و توسعه و سازندگی و بهرههای اقتصادی و در حقیقت رسیدن به لذتهای سختافزاری،
مسئلۀ اصلی کشور شد .چنین است که در سال  ۷۶در یک جهش نسلی ،لذتهای غیرمادی از نوع
آزادی و توسعۀ سیاسی و جامعۀ مدنی مطرح شد و رأیآورد .درواقع لذتگرایی نرمافزاری از نوع توجه
به بیرون خود را بروز داد.
دولت احمدینژاد ،بهزعم بسیاری دورانی اقتصادی است و دریافت یارانه از اصول این دوران به
شمار میرود .در این دوره رویۀ اصلی اجتماع و جامعه به سمت لذتهای سختافزاری سوق پیدا
ً
کرد ،با این تفاوت که فرد در آن مهم شد و گرایشهای فردی مرجح بود .اساسا گفته میشود در جامعۀ
تکساحتی که نهادهای اجتماعی و مردمی کمرنگ میشوند و امکان بروز و ظهور اجتماعی سلب
میشود ،افراد به درون کوچ میکنند؛ خانواده ،کار ،فراغت و لذت اصل میشود و در راستای آن انواع
شکاف هم شکل میگیرد و فردگرایی از نوع خودخواهانه ارزش میگردد .ازاینرو میتوان لذتگرایی
سختافزاری آن دوران را معطوف به فرد تلقی کرد.
در ادامه با ظهور شبکههای اجتماعی و با وجود ابزار بازنمایی جدید ،نسلی شکل گرفته است که
مختصاتش تا حدودی تبیین شد .در این نسل همچنان ماجرای لذتجویی سختافزاری برای
معیشت بهتر مسئله است و بسیار پررنگتر از نسلهای پیشین خود را نشان میدهد؛ لذتجویی
ِ
از نوع نرمافزاری که این بار سمتوسویش درونی و فردی است .لذتجویی برای شادی بهتر و سبک
زندگی دلخواه ،حتی اگر این سبک زندگی با هنجارها و خواستهای کالن در تضاد و تقابل باشد.
نسلی که مسئلۀ اصلیاش آزادی اجتماعی و فراغت از چونوچرا کردن و تحمیل از باال است ،هرچند
ممکن است درگیر بیکاری و مشکالت معیشت هم باشد؛ اما برای این نسل کار بهمنظور کسب لذت
معنا دارد و کار بدون وجود شرایطی برای رسیدن به این نوع از سبک زندگی بهتنهایی بیارزش است.
برای همین است که از آیندۀ خویش در هراسند و دنبال اندک آزادیها هستند.

51

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

ٔ
نویسنده مسئول :سمیه توحیدلو

برای نمایش شمایی از صورتبندی نسلی بر مبنای لذت ،میتوان به نمودار زیر اشاره کرد:

چنانکه مشاهده میشود ،صورتبندی جدیدی مبتنی بر گفتمان مرکزی نسل جوانتر ارائه شده
است .فارغ از اینکه آیا گفتمان لذت مطلوب یا نامطلوب است و اینکه چه آفاتی و مشکالتی میتواند
با خود به همراه بیاورد ،مبتنی بر این دال مرکزی میتوان روایت دیگری از تاریخ ارائه داد؛ روایتی که
با بسیاری از مطالعات تاریخی هم همنوایی دارد و تنها به دلیل استیالی ایدئولوژ یهای انقالبی به
محاق رفته است.
شاید امروزه تنآسایی و مصرف زیاد مدام نقد شود ،اما حتی برای بازتولید نیروهای مقاوم در برابر این
گفتمان باید از درون همان گفتمان مقاومت کرد .تغییر مفاهیم کانونی ،امکان گفتوگو و حتی اصالح
در حد ممکن را سلب میکند .اندیشمند و جامعهشناس نمیتواند وجوه مختلف آنچه در حال
هست را نمایش دهد و مدام مجبور است اکنون را به مدد برخی نظریهها توضیح دهد .توضیحاتی که
شاید با واقعیت همراه نشود ،چراکه پنهانکردن این واقعیت اصل مهمی به شمار آمده است.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری

ّ
در این نوشتار تالش شد با مراجعه به منابع برجستهای که از تحلیل پژوهشهای ملی دربارۀ جوانان
و نسل جدید وجود داشت ،به توصیفی از تحلیلها و صورتبندیهای نسلی موجود دست یابیم .به
نظر میرسید صورتبندیهای متفاوت نسلی از منظری خارج از باورهای این نسل و به گونۀ انتقادی
1
درگیر گفتمان رایج موجود در جامعه بودهاند.
شکل گرفته و همۀ آنها بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم
ِ
 .1یادآور میشود نهفقط تحلیلهای اساتید و پژوهشگر ِان متعلق به نسل اول و دوم آغشته به این نگاه است؛ بلکه هژمونی حاکم بر مطالعات،
پژوهشگر ِان برآمده از نسلی که بعد از انقالب متولد شدهاند و نسلهای زیر  40سال به شمار میروند را نیز به همین شکل درگیر کرده است.
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گفتمانی که ارزشهای فرامادی انقالبی ،دینی و حتی اصالحات را نمایش میدادند .کوشش شد از
پی مطالعۀ همین پیمایشها و تحلیلهای ارائهشده ،رد تمایز بارز نسل جدید را گرفت .ردی که این
نسل را از پذیرفتن سیاستهای رهاییبخش واداشته و او را به سمت سیاستهای زندگی سوق داده
است .نسلی که در آن فراغت و لذت از عناصر کانونی فراکاوی وضعیت موجود و زندگی میتواند
باشد .حائز اهمیت اینکه این ویژگیها (مشخصۀ نسلهای متولدشدۀ پس از انقالب) بهمرور به
ویژگیهای خانوادۀ ایرانی هم تبدیل شده است و شاید از تفاوتهای اولیه و متعارض نیز خارج شده
و در کلیت جامعه و زیر پوست آن بساط خود را گسترانیده است (زندگی خانوادگی در ایران 1397 ،و
فرهنگ رفتاری خانوار.)1396 ،
گذرکردن از هژمونیهای گذشته برای تعریف نسلها و به دست دادن تعریفی نو از نسلی با نیازهای
ً
متفاوت که اتفاقا رگههایی در زندگی نسلهای پیشین هم دارد ،مفهوم کانونی «لذت» با نگرشهای
متفاوت در گفتمان رفاه را موضوع تحلیل و صورتبندی جدید نسلی در این مقاله کرد .ازاینرو نوشتار
حاضر تالش داشت با گسترش این مفهوم ،لذت مادی و معنوی را تفکیک کند و آن را در دورههای
مختلف جاسازی نماید .این گفتمان نوع نگاه سیاستی متفاوتی را به نسبت گفتمان انقالبی دارد،
هرچند که در تقابل با آن نیست .درواقع موضوع ،اولویتها برای پذیرش این گفتمانها و نه بحث
دربارۀ مطلوبیت آنها در حال حاضر است.
ً
در این وضعیت ،طبیعتا سبکزندگی و میل و لذت نقش پدیدارتری دارد .وجود انواع ابزار بازنمایی
افزاری معطوف به فرد را بهخوبی نشان میدهد ،نگاه
که امکان بروز لذتهای سختافزاری و نرم
ِ
خودخواهانه و َمنمحور را تشدید نموده است و طبیعی است که خواستههای اصلی در همین راستا
شکلگیرند؛ خواستههایی که بهمرور بحران توقعات فزاینده را میآفرینند .هنگامیکه این خواستهها
به داشتهها تبدیل نشوند و روشهای مشروع رسیدن به آنها هموار نباشد ،نارضایتی میآفرینند.
ازاینروست که در وضعیت کنونی اجتماعی و وضعیت نهچندان مثبت چشمانداز به آینده ،فاصله
اجتماعی آرمانگرا و لذتگرا (با معنای رفاه) ،بحران
و شکاف بین دولت و ملت و میان گروههای
ِ
میآفریند .شاید این چالشی مهم و جدی باشد که اکنون رخ داده و ضرورت گفتوگوی بیننسلی
را این بار با توجه به آرمانها و خواستههای نسل جدید دوچندان کرده است .بدینترتیب بنانهادن
تحلیلها بر کانونهای همگرایی نسل جدیدتر بهجای آنچه پیشتر در قالب نسل انقالب و جنگ
جریان داشت ،میتواند سودمند باشد.

منابع
 آزادارمکی ،تقی؛ چاوشیان ،حسن ( .)1381بدن بهمثابۀ رسانه هویت ،مجله جامعهشناسی ایران ،دورۀ چهارم ،شماره.57-75 :4
 آزادارمکی ،تقی و غفاری غالمرضا ( .)۱۳۸۳جامعهشناسی نسلی ،مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی ،تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
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 آزادارمکی ،تقی و غیاثوند ،احمد ( .)1383جامعهشناسی تغییرات فرهنگی در ایران ،تهران :آن. آزادارمکی ،تقی ( .)۱۳۸۶فرآیند تغییر نسلی ،بررسی فراتحلیل در ایران .دوفصلنامه پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه(جوانان و مناسبات نسلی) ،شماره  ،1بهار و تابستان.41-68 :
 آزادارمکی ،تقی ( .)۱۳۸۹جامعهشناسی ایران :جامعهشناسی مناسبات بیننسلی .تهران :علم. ابراهیمی ،قربانعلی ( .)1392درآمدی بر جامعهشناسی سبک زندگی جوانان .تهران :لویه. افراسیابی ،محمدصادق ( .)1392مطالعات شبکههای اجتماعی و سبک زندگی جوانان .تهران :سیمای شرق. افضلی ،رسول؛ زارعی ،بهادر و  .)1398( ...تبیین اثرات شکاف نسلی بر هویت اجتماعی-سیاسی دانش آموزان شهرتهران .فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال  ،26شماره  ،98تابستان.303-335 :
 اینگلهارت ،رونالد ( .)۱۳۷۳تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی .ترجمه مریم وتر ،تهران :کویر. بالس ،کریستوفر ( .)1380ذهنیت نسلی (دیدگاهی روانکاوانه دربارۀ اختالف بین نسلها) .ترجمه حسین پاینده ،نشریهارغنون ،شماره .1-30 :۱۹
 بشیر ،حسن و افراسیابی ،محمدصادق ( .)1391شبکههای اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان .فصلنامه تحقیقاتاجتماعی ،دورۀ پنجم ،شماره .31-62 :1
 بودریار ،ژان ( .)۱۳۸۹جامعه مصرفی .ترجمه پیروز ایزدی ،تهران :ثالث. بوردیو ،پییر ( .)1390تمایز .ترجمه حسن چاوشیان ،تهران :ثالث.ّ
 بهار ،مهری ( .)۱۳۸۶ابژههای دینی و هویتهای نسلی در ایران با تکیه بر ابژههای عزاداری .فصلنامه مطالعات ملی،۲۹ ،سال هشتم ،شماره .95-98 :۱
 پناهی ،محمدحسین ( .)۱۳۸۳شکاف نسلی موجود در ایران و اثر تحصیالت بر آن .فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره.1-41 :۲۷
ّ
 پیمایش جوانان و روابط خانوادگی و نسلی سال  ،1387انتشارات سازمان ملی جوانان.ّ
 پیمایش ارزشها و نگرشهای ملی جوانان سال  ،1392وزارت ورزش و جوانان.ّ
 پیمایش ارزشها و نگرشهای ملی جوانان سال  ،1390وزارت ورزش و جوانان.ّ
 پیمایش سرمایه اجتماعی  :۱۳۹۴شورای اجتماعی کشور و دفتر طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.ّ
 پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان-موج سوم  :۱۳۹۵شورای اجتماعی کشور و دفتر طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات.
 پیمایش فرهنگ رفتاری خانوار  ،۱۳۹۶مرکز آمار ایران. پیمایش زندگی خانوادگی در ایران :1397 ،سازمان مجری جهاد دانشگاهی البرز. تابش ،رضا؛ قاسمی ،علیاصغر؛  :۱۳۹۰رویکرد فراتحلیل در مطالعۀ تأثیر دانشگاه بر مناسبات نسلی ایران .فصلنامهمطالعات فرهنگ-ارتباطات شماره .41-75 :۱۳
 تاجیک ،محمدرضا ( .)1386شکاف یا گسست نسلی در ایران امروز-تحلیلها ،تخمینها و تدبیرها .پژوهشکدهتحقیقات استراتژیک ،انتشارات مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 توحیدلو ،سمیه ( .)۱۳۹۴انتخابات و مطالبات رأی اولیها .کتاب جستارهایی در ایران در آستانه انتخابات ،پژوهشکدهفرهنگ هنر ارتباطات و شورای اجتماعی کشور.
 جعفرزادهپور ،فروزنده ( .)1386کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتاجتماعی جهاد دانشگاهی.
 -جمشیدیها ،غالمرضا و خالقپناه ،کمال ( .)1388دگرگونی نسلی و هویت اجتماعی در کردستان ،مطالعات جوانان
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شهر سقز .پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه ،پاییز و زمستان ،شماره .53-82 :3
 حسنی ،محمدحسین؛ ذکایی ،محمدسعید؛ طالبی ،ابوتراب؛ انتظاری ،علی ( .)۱۳۹۶مفهومسازی سبک زندگیفرهنگی .جامعهپژوهی فرهنگی ،سال هشتم ،شماره اول ،بهار.23-45:
 دانش ،پروانه؛ ذاکری نصرآبادی ،زهرا؛ عبداللهی ،عظیمه؛  :1393تحلیل جامعهشناختی شکاف نسلی در ایران،جامعهپژوهی فرهنگی ،سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز.1-31 :
 ذکایی ،سعید ( .)1390تحول در سبک زندگی جوانان ،سایت تبیانhttps://article.tebyan.net/UserArticle/ /829112/AmpShow
 ذکایی ،محمدسعید و یوسفیمقدم ،شقایق ( .)۱۳۹۶بازنمایی مناسبات نسلی از منظر ادبیات داستانی پیش و پس ازانقالب اسالمی .فصلنامه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ایران.51-78 :)3(10 :
 ذکایی ،محمدسعید؛ حسنی ،محمدحسین ( .)1396شبکههای اجتماعی مجازی و سبکهای زندگی جوانان (فراتحلیلپژوهشهای پیشین) .راهبرد اجتماعی فرهنگی ،سال ششم ،بهار ،شماره .7-25 :22
 ذکایی ،محمدسعید ( .)۱۳۸۶جامعهشناسی جوانان ایران .تهران :آگه. ذکایی ،محمدسعید ( .)۱۳۸۸فرهنگ گذار و الزامات آن برای روابط بیننسلی .دوفصلنامه پژوهش جوانان ،فرهنگ وجامعه ،شماره .29-48 :۲
 رنجبر ،محمود و  .)1380( ...مردمشناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران .تهران :ندای آریانا. زارعیان ،آرمین و  .)1386( ...تبیین سبک زندگی نوجوانان پسر :یک تحقیق کیفی .مجله پژوهش پرستاری ،دورۀ دوم،شماره  6و .73-84 :7
 سریعالقلم ،محمود ( .)1382دگرگشت شخصیت ایرانی :سنگ بنای توسعه کشور .اطالعات اقتصادی ،مرداد و شهریور،شماره  191و .12-21 :192
بزاده ،مهران ( )1392جامعهشناسی ذهنیت نسلی و بیننسلی در نسلهای دانشگاهی بعد از انقالب اسالمی.
 سهرا تهران :سخنوران.
 شالچی ،وحید ( .)۱۳۸۶سبک زندگی جوانان کافیشاپ .فصلنامه تحقیقات فرهنگی شماره .93-115 :۱ شهابی ،محمود ( .)1382جهانیشدن جوانی ،خردهفرهنگهای جوانان در عصر جهانیشدن .فصلنامه مطالعاتجوانان ،سال اول ،شماره .1-22 :5
 علویپور ،محسن ( .)۱۳۹۷سیر تطور لذت در اندیشه سیاسی کالسیک .پژوهش سیاست نظری ،دورۀ جدید شماره ،۲۴پاییز و زمستان.327-354 :
 علیخانی ،علیاکبر (به اهتمام)؛ (با مقاالتی از مددپور ،فیرحی ،حاتم قادری ،آقاجری) ( .)1382گسست نسلها(رویکرد فلسفی ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،سیاسی ،تاریخی ،ادبی) .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 غالمرضاکاشی ،محمدجواد؛ گودرزی ،محسن ( .)۱۳۸۴نقش شکافانداز تجربیات نسلی در ایران .فصلنامه رفاهاجتماعی ،شماره .251-293 :۱۶
 فاضلی ،محمد ( .)۱۳۸۷تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه دانشجویی .تحقیقات فرهنگی ،دورۀ اول شماره اول:.۱۹-۱۷۵
 فلور ،ویلم ( .)۲۰۱۰تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران .ترجمه محسن مینو خرد ،استکهلم :فردوسی. کاستلز ،مانوئل ( .)۱۳۸۰عصر اطالعات :ظهور جامعه شبکهای .ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز ،جلد اول،تهران :طرح نو.
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 کفاشی ،مجید ( .)1394عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر شکاف نسلی جوانان شهر تهران .فصلنامه علمی پژوهشیزن و جامعه ،سال ششم ،شماره اول ،بهار.85-67 :
 گزارش راهبردی وزارت ورزش و جوانان دربارۀ سبک زندگی جوانان ،تیرماه .1394 گیدنز ،آنتونی ( .)۱۳۸۴پیامدهای مدرنیت .ترجمه محسن ثالثی ،تهران :مرکز. لوردون ،فردریک ( .)۱۳۹۷بندگان مشتاق سرمایه-اسپینوزا و مارکس در باب میل .ترجمه فؤاد حبیبی و امین کرمی ،تهران:علمی و فرهنگی.
 محسنی ،منوچهر ( .)1379بررسی آگاهیها ،نگرشها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در تهران .تهران :زهد. محمدی ،محمدعلی ( .)1383جوانان و مناسبات نسلی در ایران ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعیجهاد دانشگاهی.
 معیدفر ،سعید ( .)1383شکاف نسلی یا گسست فرهنگی (بررسی مسئله شکاف نسلی در ایران) .جامعهشناسی هنر وادبیات ،نامه علوم اجتماعی ،شماره .57-77 :23
 وبلن ،تورشتن ( .)۱۳۸۶نظریه طبقه تنآسا .ترجمه فرهنگ ارشاد ،تهران :نی. یاسپرس ،کارل ( .)1378اسپینوزا ،فلسفه ،الهیات و سیاست .ترجمه محمدحسن لطفی ،تهران :طرح نو ،چاپ سوم. یوسفی ،نریمان ( .)۱۳۸۳شکاف بین نسلها .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.- Afary, Janet (2009). Sexual Politics in Modern Iran, Cambridge: Cambridge University Press.
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چکیده
با توجه به تفاوت فهم ،زمینهها و انگیزههای مصرف سیگار در میان دانشجویان دختر و پسر ،پژوهش حاضر به
مقایسۀ تجربۀ مصرف سیگار در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه خوارزمی میپردازد .رویکرد این پژوهش،
کیفی و روش آن پدیدارشناسی بوده که با روش نمونهگیری هدفمند با استراتژی گلول ه برفی انجام شده است .افراد
موردمطالعه ،شامل دو گروه از دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در دورههای تحصیلی کارشناسی و
کارشناسیارشد دانشگاه خوارزمی ( 15دختر و  15پسر) بودند که مورد مصاحبۀ عمیق نیمهساختاریافته با معیار
اشباع نظری قرار گرفتند .برای تحلیل دادهها ،از تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) بهره گرفته شد.
بر پایۀ یافتههای پژوهش ،دانشجویان دختر و پسر درک و پنداشت متفاوتی از مصرف سیگار داشتهاند و به
دالیل مختلف به مصرف سیگار ترغیب شدهاند؛ دانشجویان پسر برای گریز از درگیریهای فکری به مصرف
سیگار روی میآورند و دانشجویان دختر با مصرف سیگار سعی در بازیابی هویت زنانۀ خود دارند .همچنین
خوابگاه و دانشگاه در افزایش مصرف سیگار در دانشجویان پسر و در زمینهسازی و آغاز مصرف سیگار در
دانشجویان دختر نقش داشته است .زمینۀ خانوادگی و پیرامونیان سیگاری در انگیزش هر دو جنس به مصرف
سیگار نقش داشتهاند .وجود دوستان سیگاری و کسب تجربه ،اگرچه در مصرف سیگار از سوی هر دو جنس
نقش داشت ،ولی نقش آن در میان دانشجویان پسر برجستهتر بود .تفاوت تجربۀ زیستۀ مصرف سیگار در بین
دانشجویان دختر و پسر ،داللت بر آن دارد که الگوی متفاوتی بر مصرف سیگار ایشان بهویژه از حیث انگیزهها و
شرایط زمینهساز و تسهیلگر حاکم بوده است .افزون بر آن ،فضای خوابگاه با کارکردی یکسان تااندازهای بستری
برای آغاز مصرف سیگار در میان دختران و تشدید آن در بین پسران بوده است.
واژههای کلیدی :دانشگاه ،خوابگاه ،مصرف سیگار ،تجربۀ زیسته ،هویت.
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