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چكيده
تحوالت و دگرگـونيهاي اجتماعي ،گروههاي اجتماعي را به تناسب منابع،
قابليتها و ظرفيتهاي آنها از خود متأثر ميسازند .هر گروه اجتماعي در شرايط
خاص هر جامعه از جايگاه ،منزلت و توان مشخصي براي واكنش به تغييرات و تطابق
خود با وضعيت جديد برخوردار است .اين مقاله براساس بازخواني زمينههاي درك
يك وضعيت به عنوان مساله اجتماعي ،به بررسي آن شرايطي ميپردازد كه رفتارها و
كنشها ،باورها و پنداشتها ،و قضاوتها و جهتگيريهاي گروه جوانان ،آنان را به
عنوان حامل مسائل اجتماعي معرفي ميكند .هدف اين نوشتار ،توجه به اين مهم است
كه چگونه در شرايط ويژه جامعه ايران ،دختران ،مستعد نگريسته شدن به عنوان گروهي
مسأله آفرينند .با تمركز بر مؤلفهها و اجزاء مختلفي كه نقش محول دختران جوان را به
لحاظ ذهني عموميت ميبخشند و نيز عوامل مؤثر بر فاصله گرفتن نقش محقق دختران
از آن ،مقاله به ارائه يك گونهشناسي از مسائل اجتماعي دختران ميپردازد .روش اين
مقاله ،كتابخانهاي است.
كليدواژه
جوانان ،دختران ،مساله اجتماعي ،شرايط اجتماعي ،گروه اجتماعي ،خرده فرهنگ.
ـ تاريخ دريافت88/2/6 :؛ تاريخ تصويب نهايي88/4/14 :

٭ استاديارگروه علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا jafshar185@ yahoo.com
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)1مقدمه

گس��تره معنايي و حوزه برداش��تهاي مفهومي از بس��ياري از اصطالحات به
كار گرفت��ه ش��ده در قلمرو علوم اجتماع��ي ،مورد اجماع و توافق ق��رار ندارد .در
واقع به واسطه نفوذ و تأثيرگذاري پيش زمينههاي ذهني يا جهتگيريهاي آرماني
و ايدئولوژيك ،بهخصوص در ش��رايط كشورهاي در حال توسعه ،همواره كاربرد
مفاهيم اجتماعي توأم با نوعي سوگيري ارزشي است و اين شرايط انجام تحقيقات
اجتماعي را با برخي دشواريها مواجه ميسازد.
در همين زمينه مفهوم مس��أله اجتماعي ،تعريف آن ،ش��رايط بروز و ظهور آن
يا راهكارهاي مقابله با آن محل بحث و چالش بوده اس��ت و ميتوان به پديدههاي
مختلفي اش��اره نمود كه متأثر از نقشآفريني برخي عوامل پيش گفته ،براي بعضي
از گروههاي اجتماعي يا بخشهاي خاصي از جامعه ،جنبه مس��أله آفرين به خود

گرفتهاند ،در حالي كه ديگر گروههاي اجتماعي وضعيت مزبور را يا اساس�� ًا مسأله
اجتماعي در نظر نميگيرند و يا آن را در سلس��له مراتب مس��ائل مدنظر خود ،در
اولويت قرار نميدهند .عالوه براينها ،با پررنگ ش��دن تقسيمبنديهاي اجتماعي
درروند نوس��ازي جامعه و از جمله تنوع گروهبنديهاي اجتماعي ،موضوع تعيين
آنچه يك مس��أله اجتماعي است ،در گام نخس��ت با مناقشات و اختالفنظرهاي
دامنهداري مواجه خواهد شد .از همين رو تدارك نوعي زمينه نظري براي ورود به
بحـث از مسـائل اجتماعي در چنين شرايطي ،امري ناگريزناپذير به حساب ميآيد
و ل��ذا ضرورت دارد تا در هر پژوهش اجتماعي ،برداش��تها و تعابير مختلف از
اين مس��ائل به همراه چارچوبهاي نظري پش��توانه آنها به تفكيك مورد اش��اره
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خصائص آن از يك س��و و نوع مس��أله اجتماعي مورد بررس��ي از سوي ديگر ،به
گزينش رويكرد مشخصي دراين باره اقدام نمود .به عبارت ديگر ،ترجيح هريك از
اي��ن رويكردها به ديگري او ًال بايد با توجه به آن نظام اجتماعي صورت پذيرد كه
در متن آن مس��ائل اجتماعي بروز و ظهور مييابند و ثاني ًا براس��اس نوع موضوعي

باش��د كه به عنوان مسأله اجتماعي مورد بحث و مناقشه قرار دارد .از همين رو در
ادامه به بيان برداشتهاي مختلف از مسائل اجتماعي ميپردازيم و داليل گزينش
برخي رويكردها نس��بت به ديگر رويكردها را در بررسي مسأله مورد بررسي يعني
مس��ائل اجتماعي جوانان به طور عام و مس��ائل اجتماعي دختران به طور خاص،
ارائه خواهيم كرد.
بايد يادآوري نمود كه س��ابقه پرداختن به موضوع جواني و رفتارهاي جوانان،
در اروپا همزمان با ش��كلگيري خرده فرهنگهاي جواني بوده اس��ت .براي نمونه
ميتوان <خرده فرهنگ تدها> در انگلستان در اواخر دهه 1960و اوايل دهه 1970
ميالدي ،يا <خرده فرهنگ هيپيها> در دهه  1960آمريكا را مورد اشاره قرار داد .در
ادوار بعد ،مطالعات بر مسائل خاص و مشخصي متمركز شده است كه جوانان را
در معرض تأثير قرار ميدهند .براي مثال تحقيقاتي درباره وضعيت سالمت رواني
جوانان فاقد مس��كن و ميزان اثربخش��ي برنامههاي حماي��ت اجتماعي در آمريكا
صورت پذيرفته اس��ت ) (cf.Ferguson & Xie,2008و يا ش��يوههاي مقاومت جوانان
س��ياه پوست در برابر نظام مستقر سياس��ي اجتماعي براساس متغير ميزان سرمايه
اجتماعي آنها مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت ) .(cf.Ginwright,2007بر اين اساس
تمرك��ز بر موضوعات و معضالت جوانان در جامعه ما نيز ميتواند حاكي از بروز
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تحوالت��ي در قلمروه��اي واقعيت و هنجارهاي اجتماعي تلق��ي گردد كه به نوعي
در ارتباط با جوانان دانس��ته ميش��وند .در واقع در خالل دوران جواني ،تغييرات
مهمي در نحوه نگاه و تفكر جوانان نـسبت به خـويش رخ مـيدهد .آنها مـراحل
تغيـيرات ش��ناختي را پش��ت س��ر مـيگذرانند و در اين مـيان ،نحوه تلقي خود از
خويشتن را تغيير ميدهند (شارعپور و خوشفر :1381،ص .)145لذا به نظرميرسد توجه
ب��ه مقوله جواني به خصوص در هنگامههاي تغيي��رات بلند دامنه اجتماعي داراي
اهميت وضرورت ميباشد.
 )2روش تحقيق

روش به كار گرفته ش��ده در اين تحقيق ،روش كتابخانهاي اس��ت .نويسنده با
مراجعه به متون و آثار مختلف ،ضمن روش��ن ساختن مفهوم مسأله اجتماعي ،آن
را در جه��ت درك رفتارهاي جوانان به كار گيرد .لذا با مراجعه به آنچه در تعريف
جواني و پديدههاي وابس��ته به آن آمده اس��ت ،تالش ميش��ود تا زمينههاي درك
مسألهگونه از الگوهاي ذهني و رفتاري جوانان (با تأكيد بر دختران) مشخص گردد.
اين كار از خالل مرور تحليلهاي ارائه شده درباره مقوالت مسأله اجتماعي و نيز
جواني صورت ميپذيرد.
 )3حوزه مفهومي
 1ـ  )3تعريف مسأله اجتماعي

اگر براي تعـريف و تمايز <امر اجتماعي> ،س��ه ديدگاه وجـود داش��ته باشد،
ميتوان گفت به تناسب هريك از اين سه ديدگاه ،سه تعريف يا نحوه تلقي از مسأله
 The Socialـ 
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الف) رويكرد خرد :در اين رويكرد پديدههاي اجتماعي قابل تقليل به پديدارهاي
روان شناختي هستند .از همين رو ميتوان بررسي مسائل اجتماعي را به مسائل مربوط
به افراد مجزا از يكديگر تحويل كرد .ديدگاههاي موجود در رهيافت آسيبشناس��ي
اجتماعي ،بر اين اساس تمايل دارند تا انسانها را به شكل مجزا در روند تحوالت و
دگرگونيهاي اجتماعي مورد مطالعه قرار دهند و زمينههاي فردي را بيشتر از چارچوب
روابط گروهي و اجتماعي در روند حل مسائل مد نظر قرار دهند.
ب)رويك��رد ميانه :درحالي كه در جهتگيري اول ،فرد ،واحد تحليل و مطالعه
است ،در اين جا با قراردادن فرد در شبكه روابط گروهي ،ما وارد سطح تحليل ميانه
ميشويم .بر اين اس��اس ميتوان با گروهبندي نمودن كنشگران ،درك و فهم رفتار
آنها را بر اساس كليت روابط گروهي مورد مطالعه قرار داد .به نظر ميرسد براي
ورود به مس��ائل اجتماعي جوانان ،با توجه به آن كه ميتوان آنان را در قالب يك
گروه اجتماعي رده بندي كرد ،استفاده از اين رهيافت در اولويت باشد.
ج)رويكرد كالن :در اين ديدگاه ،متغيرهاي س��اختاري و كالن در روند بررس��ي
مسائل اجتماعي مدنظر قرار ميگيرند.در واقع بايد يادآوري كرد كه مسائل اجتماعي
برخاس��ته از كليت روابط س��اختاري در جامعه هس��تند و البته خ��ود موجب بروز
پديدههاي آس��يبزا و ناهنجاريهاي متعدد ميشوند (افشاركهن :1382 ،صص 51ـ .)56
از اين رو ،هر نوع مطالعه جامعهش��ناختي درباره مسائل اجتماعي بايد اين سطح از
تحليل را مدنظر داشته باشد .براين اساس ،در نوشتار حاضر ،مسائل اجتماعي جوانان
را بايد در متن روابط در حال تحول اجتماعي در مقياس كالن آن مورد مطالعه قرار
داد .در راستاي توجه به چنين رويكرد روش شناختي است كه تالش ميشود مسائل
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اجتماعي جوانان در پيوند با تـحوالت و دگرگونيهاي اجتماعي بررسي گردند.
بديـهي اس��ت هر يك از اي��ن رويـكردها در برابر مس��أله اجتماعي از مزايا
و ني��ز معايبي برخوردارن��د ،هر چند رويكردهاي ميانه و كالن ،به س��ـطح تحليل
جامعهش��ناختي نزديكتر ميباشند .در واقع متناس��ب با شرايط كلي جامعهاي كه
در آن تحـقيق اجتماعي صورت ميگيرد و نيز نوع مس��أله اجتماعي مـورد بحـث
ميتوان براي يكي از رويكردهاي مزبور اولويت قائل شد و آن را در بررسي مسأله
به كار گرفت .با توجه به آن كه در اين مقاله توجه ما به مسألهاي اجتماعي است كه
در سطح گروههاي اجتماعي طرح و بحث ميشود ،به نظر ميرسد انتخاب رويكرد
ميانه در بررس��ي مسأله جوانان (دختران) از شايستگي بيشتري برخوردار باشد .با
اين حال هرجا كه اقتضاء تحقيق باشد ،با رجوع به متغيرهاي ساختاري ميكوشيم
تا از سطح كالن تحليل نيز بهره بگيريم.

بايد متذكر ش��د كه تقس��يمبندي س��هگانه فوق بعض ًا با اش��اره ب��ه نظريات و

رويكردهاي كالن تحليلي مورد اش��اره نويس��ندگان قرار گرفته است .براي نمونه،
هنسلين واليت با تفكيك سه نظريه كنش متقابل نمادين ،نظريه كاركردي و نظريه
تضاد ،انواع برداشتها از مفاهيم جامعه و مسأله اجتماعي و چگونگي تبديل برخي
پديدهها به مسأله اجتماعي را بيان نمودهاند).(cf. Henslin&light,1983
 2ـ  )3تغييرات اجتماعي و مسائل اجتماعي

سويه ديگري از بحث درباره مسأله اجتماعي كه در اين جا و در جهت تدارك
چارچوبي نظري براي تحقيق بايد به آن پرداخت ،موضوع تغييرات اجتماعي است.
تغيي��رات اجتماعي را ميتوان ناظر به دگرگونيها در عرصه حيات ذهني و قلمرو
زندگي واقعي و عيني دانس��ت .تغييرات اجتماعي در كش��ورهاي در حال توسعه
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برنامهه��ا هس��تند كه به عنوان مقدم��ه و زمينهاي براي ب��روز فضاهاي هنجاري و
فرهنگي جديد ،تأثيرگذاري قابل توجهي دارند و درس��ت از همين زاويه است كه
موجب بروز تصورات و تلقيهاي عمومي از مسائل اجتماعي جديد ميشوند .بنا به
بيان <هابرماس> موارد و مناسبتهاي اعتراض و مخالفت دقيقا زماني پيش ميآيد

كه حوزههاي كنش تفاهمي معطوف به بازتوليد و انتقال ارزشها و هنجارها ،تحت
نفوذ ش��كلي از نوسازي هدايت شده توسط معيارهاي عقالنيت اقتصادي و اداري

قرار بگيرن��د .اين معيارها كام ً
ال با معيارهاي عقالنيت تفاهمي كه حوزههاي كنش
تفاهمي مذكور به آنها وابستهاند ،تفاوت دارند (هابرماس در :مجموعه نويسندگان:1379 ،

ص .)104ميتوان گفت دقيق ًا همين تفاوت اس��ت كه موجب بروز و ظهور مس��ائل
اجتماعي ميشوند .لذا گستره تغييرات اجتماعي همواره با تأثيرگذاري بر قلمروهاي
عيني و ذهني در جامعه ،نوعي جابجايي در قضاوتها و ارزشگذاريهاي عمومي

را موج��ب ميش��وند و از اين رهگذر ،برخي از واقعيته��اي اجتماعي به عنوان

شرايط نامطلوب و مسألهگونه تلقي ميگردند.

از همي��ن منظر ميت��وان به بح��ث در برنامههاي تغيير اجتماعي (نوس��ازي)

پرداخت و نقش و تأثير آنها در زمينهسازي براي بروز مسائل اجتماعي را مدنظر

قرار داد (معيدفر :1385 ،صص 67ـ .)88

براساس آنچه گفته شد ،ميتوان نمودار زير را براي درك بهتر رابطه تغييرات

اجتماعي و مسائل اجتماعي ترسيم نمود:
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را بايد عمدت ًا در راس��تاي برنامههاي نوسازي مورد توجه قرار داد .در واقع همين
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ÊZ¼fmY ¶WZ»Z] ÊZ¼fmYÌÌ¤e Ä]Y:(1) ÃZ¼ ¶°
شكل شماره ( :)1رابطه تغيير اجتماعي با مسائل اجتماعي
ÊZ¼fmY cYÌÌ¤e
{ZÅ dyZÀ Á ZÅZnÀÅ ,ZÅ dÌÀÅ} Ä{ Ê¿Â³³

{ÊZ¼fmY dÌ «YÁ Á À¯ Ä { Ê¿Â³³

»ÊZ¼fmY ¶WZ

بايد يادآوري نمود كه موضوع جوانان در برخي از كش��ورها به موازات توجه
به مقوله دگرگونيهاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است ).(cf.wyn&Antia,2004
طرح بحث از رابطه مس��ائل اجتماعي جوانان و رابطه آن با دگرگوني اجتماعي در
اين جا ،عالوه بر تأييد نقطه نظر مطالعاتي مزبور ،تعين بخش مسير اين نوشتار در
جهت تبيين مسائل جوانان از منظر جامعهشناسي مسائل اجتماعي نيز هست.
 3ـ )3جوانان درايران امروز

كمي،
جوانان بخش مهمي از جمعيت ايران امروز را تش��كيل ميدهند .اين غلبه ّ

ميتواند توأم با كاسته شدن از نفوذ بزرگساالن در قلمرو عمومي جامعه و ايجاد زمينه

براي شكلگيري فرهنگ جواني باشد؛ اما اهميت آنها صرف ًا مبتني بر غلبه كميتي آنها
نس��بت به ساير گروههاي سني نيست .در واقع ش��رايطي كه از آن به دوران گذار تعبير
ميشود و از جمله توسط فرايندهاي موسوم به جهاني شدن نيز تشديد ميشود ،جامعه
ايران را در برابر امـواجي از تغيير و دگرگوني قرار ميدهد كه جوانان آن به عنوان گروهي
تأثيرپذير و همزمان تأثيرگذار ،واجد اهميت و جايگاه شايسته توجه به شمار ميآيند.
 ـ در برخي مطالعات انجام گرفته درباره انقالب اسالمي ،اشارات محدودي به تأثيرگذاري جوانان در تقويت پويشهاي
انقالبي نيز شده است( .براي مثال ميتوان به كتاب خسرو خاور كه در سال 2004منتشر شده است اشاره نمود) و از آنان
به عنوان فعالترين نيروهاي اجتماعي در شهرهاي بزرگ و ̂
مناطق در معرض نوسازي نام برده شده است.
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آفرينيهاي مؤثر در قلمرو حيات اجتماعي هستند و هم از چارچوبهاي كلي كه
آنها را دربرگرفته و البته همواره در حال تحول اس��ت ،متأثر ميش��وند .در چنين
ش��رايطي ،توجه به واقعيات اجتماعي مرتبط با جوانان و نيز س��پهر ذهني ـ فكري
سيالي كه بستر ذهني فعاليتهاي جوانان تشكيل ميدهند ،به عنوان بخشي از تالش
عمومي براي درك پديدههاي پرنفوذ و جريانهاي جاري در جامعه ايران اس��ت.
روندهاي رو به رش��د سطح آموزش و س��واد جوانان بيانگر تحول كيفي وضعيت
جوانان اس��ت .براي مثال ،ش��اخص باسوادي مردان  6س��ال به باال طي سالهاي
 1355تا  1375از  58/9به  84/6درصد رسيده است .رقم مزبور در طي دوران مورد
نظ��ر ،ب��راي زنان ،از  35/6به  74/3درصد افزايش يافته اس��ت (گزارش ملي جوانان،

 :1381ص .)20اين آمار حكايتكننده كاهش فاصله زنان و مردان براساس شاخص
ميزان سواد است .عـالوه بر اين ،در سـطوح عالي تحصـيلي نيز رونـد مـشابهي به
چش��م ميخورد .براي نمونه ،نرخ رشد فارغالتحصيالن دانشگاهي از ابتداي دهه
 ،70همواره سير صعودي داشته است .عالوه بر اين ،نسبت دانشجويان زن به مرد
نيز از رقم  25/2درصد در اواخر دهه 40شمسي ،به 47/2درصد در اواخر دهه 70
رسيده است (همان ،ص129و ص ،)146روندي كه با غلبه تعداد دانشجويان دختر در
مراكز آموزش عالي ادامه يافته است.
اين آمار حكايتگر باال رفتن سطح آگاهي تخصصي و عمومي جوانان بهطور
كل��ي و دختران بهطور خاص و ايفاء س��هم مؤثر آنها در ام��ور مرتبط با آموزش
در س��طوح مختلف است كه بالتبع واجد تأثيرات قابل توجهي در نظام شناختي و
ذهني آنها ميگردد .در همين زمينه ،شايس��ته اس��ت به روند رو به رشد گرايش به
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جهان غرب و فرهنگ آن ،خاصه در مورد پسران اشاره شود (وضعيت و نگرش جوانان

ايران :1380،ص .)771انعكاس اين جابجاييهاي ارزشي همچنين در نقصانهايي كه
در هويت ش��غلي جوانان رخ ميدهد قابل مشاهده اس��ت .براي مثال ،دو سوم از
جوانان شاغل ،به خصوص جواناني كه داراي تحصيالت عالي هستند ،به مشاغلي
كه به آن اشتغال دارند عالقمند نيستند و انگيزه كافي براي انجام درست اين مشاغل
ندارند (همان ،ص .)958اين ش��واهد نش��ان ميدهند چگونه تحول در شاخصهاي
مرب��وط به س��طح آگاهي و آموزش جوان��ان ،ميتواند موج��ب دگرگوني در نظام
هنجاري آنها در ابعاد مختلف گردد.
موض��وع تغيير در محدوده و نوع س��اختار ذهني و هويتي جوانان همچنين از
نقطه نظرتأثيرگذاريهاي رو به گس��ترش رسانههاي جمعي در عصر جهاني شدن
قابل توجه اس��ت .بر اين اس��اس و با عبور از محدوديتهاي مكاني و رسيدن به
فضاهاي باز و فراخ در روابط اجتماعي ،انسانها به تالش براي شناخت بيشتر از
يكديگر دس��ت ميزنند و هويت خود را متأثر از اين شرايط ،براساس سه ويژگي
رابطهاي بودن ،مجازي بودن و انعكاسي بودن شكل ميدهند (گلمحمدي در :مجموعه
نويس��ندگان :1384 ،ص .)61فضاي مجازي به جوانان امكان تأمل در سياست زندگي

را ميدهد .با اس��تفاده از پتانس��يلهاي فضاي مجازي ،فرد به سهولت ميتواند در
جهت تقويت س��رمايههاي نمادي��ن و فرهنگي خود از خالل برق��راري ارتباط و
تنظيم روابط خوي��ش و اجتماع بيمكان خود اقدام نمايد .در عين حال ،اين فضا
قابليتهاي جوانان براي فعاليتهاي مش��اركتي و مدني در جهان واقعي را كاهش
ميدهد .اين دگرديسيها در شرايط زيست جهان انسان عصر ارتباطات ،به تناسب
 Life politicsـ 

120

گونه شناسي مسائل اجتماعي جوانان ايران با تأكيد بر وضعيت دختران

جدي��د و متف��اوت عيني و ذهني قرار ميدهد .لذا آنچه كه گيدنز به طور كلي آن را
<رابط��ه فاصلهدار> مينامد تا از خ�لال آن نفوذ تأثيرات اجتماعي كام ً
ال دور را در
دوران جديد مدنظر قراردهد ،جوانان ،را به عـنوان گـروهي كه به داليل مـختلف
بيش��تر در معرض و در تماس با اين تـحـوالت ميباشند به شكل بنيادي مخاطب
خ��ود مييابد .موزائيكي ش��دن فرآيند هويتيابي اف��راد در نتيجه مجموعهاي از
سياستهاي كنارگذاري ،تمايزيابي و فاصلهگذاري اجتماعي ،حاصل برهم كنش
اين عوامل است.
 4ـ  )3برداشتهاي مختلف از مقوله جواني

جوان بودن را ميتوان بر اساس معيارهاي مختلفي تعريف و تحديد نمود .به
تناسب اهداف هر تحقيقي ،ميتوان برخي از اين مالكها را بر ديگري ترجيح داد
و تعريف گروه جوانان را براساس مقتضيات خاص موردنظر ارائه كرد .در واقع نوع
مفـهومسازي ما در اين باره ،بر نـحوه نگرش ما به جوانان و جواني و مسـألهسازي
از رفتـارهاي آنها مـؤثر اس��ت .به طوركلي بايد يادآور شد كه شكلگيري جواني
به عنوان يك مقوله اجتماعي در اروپا ،در اثر فرآيند مدرنيزاس��يون صورت گرفت
(واالس و كواچوا :1380،مقدمه مترجم) .براين اساس ميتوان گفت توأم با شدت يافتن
برنامههاي نوسازي و دگرگوني اجتماعي و پيدايي اثرات آن همچون تقسيم كار و
نيز انفكاك ساختاري ،زمينه براي توجه به جوانان در كشور فراهم شد.

در برداش��ت اول ،جواني مقولهاي اساس ًا زيستي به حساب ميآيد .به عبارت
 Social Exclusionـ 
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ديگر ،افراد بر اساس داشتن مجموعهاي از ويژگيهاي فيزيولوژيكي همچون سن،
و يا واجد ش��دن برخي روحيات و ويژگيهاي رفت��اري ،جوان لقب ميگيرند .به
عبارت ديگر ،در اين برداش��ت ،مهمترين عنصر تعيينكننده براي جوان بودن ،سن
و ويژگيهاي رواني اس��ت (رباني و شاهنوش��ي :1380 ،ص .)114متناسب با اين نحوه
تلقي ،جوانان ،واجد خرده فرهنگ خاصي شمرده ميشوند كه تجلي آن را ميتوان
در س��ه حوزة شيوه پوشش (لباس) ،شيوه سخن گفتن (زبان) و شيوه متمايز شدن
(جذابيت فيزيكي) جستجو نمود .بر اين اساس گفته ميشود هر چه فرد از دوران
جواني گذر كند ،به تناس��ب افزايش س��ن ،از قدرت تحرك كمتري در اين زمينهها
برخوردار ميش��ود .ل��ذا جواني دوراني گذرا و فيزيولوژيك ميباش��د كه متضمن
مسائل خاص ،اجتنابناپذير و البته قابل تحمل است ،زيرا جواني و بالتبع مسائل
ناشي از آن ،اموري موقتي و رو بهزوال است .جواني نزد جامعه شناسان كالسيك،
همچ��ون مرحلهاي از زندگي كه ميان كودكي و بزرگس��الي قرار دارد ،در نظرگرفته
شده و از تلقي آن به مثابه سازهاي اجتماعي ـ گفتماني اجتناب گرديده است .اما در
رويكردهاي متأخرتر ،حتي در صورت تأكيد بر سير مراحل زندگي انساني ،مراحل
زندگي داراي ماهيتي عام و جهانشمول تصور نميشود بلكه بر نسبيت آن به لحاظ
اجتماعي و تاريخي تأكيد ميگردد (واالس و كواچوا :1380،ص.)20
از سوي ديگر ،در برداشتهاي اجتماعي از مقوله جواني ،به تعامل ميان جامعه
و جوانان توجه ميشود ،جامعهاي كه تحت سيطره و كنترل بزرگساالن شكل ميگيرد.
نمونههاي��ي از اي��ن نحوه تلقي از مفهوم جواني را ميتوان در كار <مانهايم> س��راغ
گرفت كه به نس��ل جنگ ،نسل انقالب و ...اشاره ميكند .همچنين در اين زمينه بايد
به تأكيد كاركردگرايان بر انطباق و همسويي هنجاري جوانان با ارزشهاي اجتماعي
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فاصله و بيگانگي آنها از گروههاي بزرگس��ال را مدنظر ق��رار ميدهند (ذكايي:1386،

ص .)28در همين زمينه بر مفاهيمي مانند خرده فرهنگ جوانان تأكيد ميشود تا تفاوت
هاي موجود در گس��تره رفتاري و ارزشي جوانان با نظام هنجارهاي رسمي و غالب
مورد توجه قرار گيرد .تلقي منبعث از اين نگرش مسلط نسبت به جوانان ،آنها را با
اصطالحاتي چون <جوانان امروزي>< ،جوانان خطرناك> مورد اشاره قرار ميدهد و
مجموعه رفتارهاي ايش��ان را با عنوان كلي <جواني كردن> مورد توجه قرار ميدهد.
اين ادبيات منتقـدانه ،ميتواند بخشي از نگاه نوستالوژيك بزرگساالن به گذشته باشد
و ي��ا نارضايتيهاي عمومي آنها را از وضعيت جاري زندگي خود بازتاب دهد .در
اين ميان جوانان به عنوان گروه حامل يا مش��وق يا حامي تغييرات ،به شكلي كلي و
اغلب مبهم ،مقصر جلوه داده ميش��وند .در همين زمينه ،براي نمونه ،رشد جمعيت
جوان با رشد جرايم مرتبط در نظر گرفته ميشود و حتي در برخي كشورها ،اقدام به
تهيه قوانين خاص مربوط به جوانان و نيز دادگاههاي ويژه رسيدگي كننده به جرايم
آنها ميگردد .در همين راس��تا ،از ضرورت كنترل انرژي و قدرت جوانان سخن به
ميان ميآيد (بوانديا :1380،ص ،21ص132و ص.)317
از سوي ديگر ،نگاه نمادين به مقوله جواني نيز بيشتر به مؤلفهها و عناصري از
رفتار و زندگي جوانان توجه دارد كه در آنها ميتوان بازتاب دگرباشي و تمـايزطلبي
جوانان را مالحظه نمود .بايد به ياد داشت كه جوانان به عنوان سوژههاي اجتماعي
سعي دارند تا ضمن شناخت خود و موقعيت خويش ،به معرفهايي براي معرفي
خود دست يابند (رباني :1380،ص.)86
در نهايت و فراتر از اين برداشتها و توأم با عبور از دوران موسوم به مدرنيته
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و ورود به عصر پس��ت مدرن ،قالبهاي پيشين در تعريف و تحديد مقوله جوانان
كنار گذاش��ته ميش��وند و از جواني سيال يا امتداديافته س��خن گفته ميشود .اين
وضع كه خود حاكي از تأثيرگذاري فزاينده ارزشها و س��بكهاي رفتاري منعطف
و جابجا ش��ونده جوانان در جوامع پيش��رفته است ،جواني را نوعي نگرش فرض
ميكند .در همين زمينه ،گذش��ته و آينده به نفع يك حال وسعت يافته كنار گذاشته
ميش��وند (ذكايي :1386،ص .)33بدينسان حق انحصاري و مسلط گروه بزرگساالن در
جامعه براي تعيين خط مشيهاي اساسي زندگي جمعي در معرض ترديد و چالش
قرار ميگيرد و آينده در راستاي پروژه خويشـتنيابي ،فلسفة گونهگوني و ناهمساني
و سياست مبتني بر پراكندگي و تنوع ،مقولهاي در اختيار همه قلمداد ميشود.
از آنچه گفته ش��د ميتوان جواني را مقولهاي دانس��ت كه واجد ابعاد مختلف
و متعددي اس��ت و در همين راس��تا ،برداشتها و تلقيهاي مختلفي ازآن به عمل
ميآيد .روشن است كه تأكيد بر هر يك از مؤلفهها و ابعاد جواني ،متناسب با نوع
نياز و هدف تحليلي و تحقيقي ما از يك سو و شرايط اجتماعي خاصي كه در آن
موضوع جوانان محل بحث قرار ميگيرد از سوي ديگر انجام ميپذيرد .در اين جا
ميت��وان در قالب يك جدول ،انواع برداش��تها از مقوله جواني به همراه واژگان
و اصطالح��ات ب��ه كار رفت��ه در آنها را ارائه نمود .الزم به توضيح اس��ت كه اين
برداشتها داراي همپوشاني با يكديگر نيز هستند و تفكيك كامل آنها براي فهم
بهتر رويكردهاي متنوع و متكثر پديده جواني است.
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ويژگيها
مفاهيم مورد كاربرد

نوع برداشت

موضوعات مورد تاكيد

ابعاد مقوله جواني
بعد سن

جواني به مثابه مقولهاي جمعيت
شناختي،گذرا و اجتنابناپذير

گروه سني ـ دوران
جواني

كنترل جوانان ـ آموزش
وهدايت جوانان ـ گذرا بودن
1
مسائل جوانان

بعدزيستي

جواني به مثابه پديدهاي
فيزيولوژيك كه توام با تحول در
نيازهاي جسماني وروحي فرداست.

نيازهاي فيزيولوژيك ـ
تغييرات روحي

پاسخگويي به نيازها ـ كنترل
جوانان

2
بعدرواني ـ ذهني

جواني به مثابه دارابودن ويژگيهاي
رفتاري و خصائص وروحيات مشخص

رفتارهاي جواني
خلقيات وروحيات

درك رفتارهاي جوانان ـ
تالش درنزديكي به دنياي
خاص جوانان

بعداجتماعي

جواني به مثابه عضويت در گروهي
اجتماعي ،متمايز از گروههاي
ديگر،واجد توان وشجاعت در اتخاذ
3
تصميمات داراي ريسك باال

گروه اجتماعي ـ
تمايزيابي اجتماعي

رابطه جوانان بابزرگساالن ـ
تاثيرگذاري وجايگاه جوانان
درروندتحوالت اجتماعي

بعدنمادي

جواني يعني واجدنمادهاي خاص
وتمايز بخش بودن(با استفاده از
ابزارهاي قلمروهايي چون صدا
ـ تصوير ـ مد)و برجستگيهاي
4
متمايزكنندهنمادين

سبك زندگي ـ تمايزيابي
اجتماعي

نمادهاي مختلف به كارگرفته
شده توسط جوانان ـ تفاوت
وتمايزيابيدرقلمروهاي
كار،اوقات فراغت،زندگي
خانوادگي و...

بعدفرهنگي

جواني يعني داشتن نظام ارزشي و
هنجاري خاص در زمينههاي مختلف
زندگي جمعي

خرده فرهنگ جوانان

رابطه نظام ارزشي جوانان
بانظام هنجاري رسمي ـ
شكاف نسلي

 ـ درتلقي جواني همچون دورهاي سني ،مسائل مربوط به جوانان نيز اموري موقتي وگذرا تلقي ميشود .اما با
امتداد يافتن دوره جواني و تداوم مختصات فرهنگي ،اجتماعي و نمادين مربوط به جواني به سراسر زندگي ،افراد
ميتوانند همواره به سبك زندگي جوانان بازگشت نمايند و درك آنچه مسأله اجتماعي خوانده ميشود ،بايد در
معرض تجديد نظرقرارگيرد.اين توضيح ضمن نشان دادن ناكفايت مندي برداشتهاي جمعيت شناختي از مقوله
جواني ،همچنين مبين اهميت درحال كاهش نقش بزرگسالي وفرهنگ مسلط وابسته به آن درجامعه است.
 2ـ برخي تحقيقات براساس تأكيد بر اين جنبه از جواني ،به بررسي نقش شرايط روحي و رواني مناسب در رشد
شخصيت جوانان پرداختهاند .(cf.Park,2004) .مطالعات مزبور عمدت ًا بر موضوعات و مسائل خرد و جزيي
متمركز ميشوند .براي مثال در يكي از اين نوع پژوهشها ،موضوع تأثيرگذاري نوع برخورد با جوانان در مدارس بر
ميزان تمايل آنها به ارتكاب رفتارهاي مجرمانه مورد بررسي قرارگرفته است ) .(cf. Haines & case,2003
 3ـ جوانان اساس ًا داراي روحيه جسورانه واقدام براي اموري هستند كه ظاهراً دشوار و صعب به نظر ميرسند .اين
روحيه آنها بخشي از تبلور تالش جوانان براي نشان دادن تمايز و حضور نمادين در جامعه است.
 4ـ براي درك بعد نمادين جواني ،ميتوان از مفهوم ابژههاي نسلي نيز استفاده نمود .اين ابژهها در هر نسلي ايجاد
هويت ميكنند .نسل مجموعه كساني هستند كه ابژههاي نسلي مشابهي دارند (بالس :1380،ص.)9
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 )4مسائل اجتماعي جوانان
 1ـ  )4مسائل اجتماعي جوانان ايراني

از جـنبه عيني ،جوانان صرف ًا به مـثابه نمود پديـداري يك نسل جديد نيز ميتوانند
ظرفيت نگريسته شدن به عنوان يك مسأله را از ديدگاه نسل پيشين داشته باشند .در
واقع ش��كلگيري هر نسل جديد ،خواه ناخواه نس��لهاي قبلي را بهـتزده ميكند،
چه ،گذش��ـت زمان در ما اضطراب ميآفـريند و به ما يادآور ميش��ود كه دوره ما و
دوستانمان به انقراض نزديكتر شده است (بالس :1380،ص .)15اين تمايل عمومي در
همه جوامع به شكل كم و بيش آشكار ميتواند مورد مشاهده قرار گيرد؛ اما بدل شدن
آن به موضوعي در كانون توجه عمومي البته اقتضائات و الزامات ديگري دارد.
به لحاظ نظري ،بحث از مسائل جوانان را ميتوان از ديدگاهاي مختلف مطرح
كرد .براي مثال ،با اس��تفاده از رويكردي ساختي ـ كاركردي و برگزيدن وجه نظري
ايستا ،ميتوان مسائلي چون آموزش اضافي ،تأخير در سن ازدواج ،ناامني اجتماعي
را از ديدگاه ارزش محورانه مورد بحث قرار داد (رك .اورعي .)1374،برخي آثار ارائه
شده درباره جوانان نيز مبتني بر رويكردي ارشادي و تجويزي در درك مقوله جواني
بودهاند (رك .س��ازمان ملي جوانان .)1379 ،به شكلي متفاوت و پراكنده ،برخي ديگر از
نويسندگان تنها كوشيدهاند تا فهرستي از مسائل جوانان را بنا بر پنداشت خود و به
گونهاي نامنسجم و آشفته عرضه كنند ،بدون آن كه به درك نظاممند و روشمند اين
مس��ائل توجه نمايند (رك .ش��كاري .)1383،بر اين اساس ضروري است تا در جهت
ارائه چارچوبي براي درك نظاممند از مس��ائل اجتماعي تالش ش��ود .در مطالعات
مربوط به جوانان نيز ميتوان گرايشات موجود را در چند دسته تقسيمبندي نمود.
براي مثال گفته ميش��ود اين بررس��يها در چهار قلمرو قابل تقس��يمبندي هستند:
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به موضوعات آموزش��ي و تعليمي ،و نهايت ًا مطالعات مربوط به خرده فرهنگها و
فرهنگ جوانان ).(cf.Maira &Soep,2004
ب��ه طور كلي ،توجه به موضوع يا مقوله جوانان ،ميتواند بخش��ي از بازگش��ت
مطالعات اجتماعي و فرهنگي به قلمرو امور روزمره و قائل ش��دن اهميت براي آن
تلقي شود .در اين ميان از جمله ميتوان از رويكرد <روالن بارت> در جلب توجه به

كاالهاي مصرفي روزمره و معناي فرهنگي آنها براي تحليل مسائل اجتماعي جوانان
مدد گرفت ،بهخصوص اگر جواني را همچون روايتي نمادين مدنظر قرار دهيم .بهطور
كلي ضرورت دارد جامعهشناس��ي فراتر از محدوده س��نتي خود ،در بطن تجربيات
جديد انسان در زندگي روزمره خويش قدم بگذارد (الجوردي :1384،ص )138و در اين
راستا ،از جمله بررسي مسائل جوانان بايد به عرصهاي فراسوي ديدگاههاي مرسوم و
كالسيك وارد شود و قائل به معنا و جايگاهي درخور توجه براي كنشهاي عادي و
رفتارهاي بديهي پنداشته شده و به شكل كليشه دريافت شده جوانان باشد.
اختالف در ديدگاههاي جوانان با بزرگساالن را ميتوان در قالب بررسي هنجارهاي
ذهني آنها و با اس��تفاده از ادبيات پديد آمده پيرامون مفهوم <نسل> نيز مورد توجه
قرار داد .برخي از تحقيقات بر اين اساس يادآور شدهاند كه آنچه در قلمرو تغييرات
ارزشي مربوط به نسلها در ايران رخ داده است ،فراتر از مفهوم شكاف نسلي و مبتني
بر نوعي شكاف يا گسست فرهنگي ميباشد (معيدفر :1383،ص.)76
پس از بيان نكات مهم درباره شيوههاي درك مسائل اجتماعي از يك سو و انواع
برداشتها از مقوله جواني از سوي ديگر ،ميتوان به بحث درباره مسائل اجتماعي
جوانان ايراني پرداخت .در واقع هدف ما در اين قسمت از نوشتار ،دستهبندي انواع
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پديدهه��ا و واقعيتهاي اجتماع��ي مرتبط با جوانان درباره جامعه ايران اس��ت كه
متناس��ب با نظرگاههاي مختلف درباره موضوع مسائل اجتماعي و نيز مقوله جواني
ميتوان آنها را مسأله تلقي نمود .در اين راستا ،الزم است تا عناصر و مؤلفههاي مورد
اشاره در شكل شماره ( )1و جدول شماره ( )1را با يكديگر مرتبط سازيم.
بر اين اس��اس و در قالب جدول ش��ماره ( ،)2انواع تغييرات رخ داده در قلمرو
واقعيت اجتماعي و نيز ذهنيتها و شناختها كه به نوعي با گروه جوانان مرتبط بوده
و درحول يكي از ابعاد مقوله جواني كه در جدول ش��ماره ( )1بدانها پرداخته شده
و در خالل چند دهه گذش��ته بروز و ظهور يافتهاند را مورد توجه قرار دهيم .بر اين
اساس ،مسائلي كه مرتبط با اين تحوالت ميتواند رخ دهد يا رخ داده اسـت (مـسائل
اجتماعي بالفعل و مسائل اجتـماعي بالقـوه) را بـيان مينماييم .در اين جا الزم است
بر يك نكته تأكيد شود .در واقع شايد سخن گفتن از مسائلي كه همه جوانان ايراني
را درگير خود س��اخته باشد چندان دقيق نباش��د .به عبارت ديگر ،با توجه به فاصله
فرهنگي ـ اقتصادي ميان تهران و ساير كالن شهرهاي ايران با بقيه شهرهاي كوچكتر
و نقاط روس��تايي ،ما بايد از مس��ائل متنوع وگوناگون مختص هريك از اين مناطق
س��خن بگوييم تا در تحليل خود دچار همگن پنداري ،تعميم وگاه جهاني پنداشتن
شرايط اجتماعي و روانشناختي جوانان ايراني نشويم .در واقع ميتوان بحث را با
گونهشناس��ي انواع جوانان (جوانان بيهدف و متمايل به بزهكاري ،جوانان مذهبي،
جوانان داراي گرايش غالب ورزشي يا هنري ،جوانان سياسي و )...پي گرفت و تنوعي
از فعاليتهاي برجسته در هر مقوله و به تناسب آنها طيفي از مسائل متناسب با آنها
را به شكلي متمايز از ديگري بازشناخت .با اين حال از آن جا كه هدف اين نوشتار
ايجاد چارچوبي براي درك چگونگي درك مس��أله گون از رفتارهاي جوانان است،
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جدول شماره ( ،)2به اين مسائل پرداخته شده است.
جدول شماره (:)2دگرگوني در قلمرو واقعيتهاي اجتماعي مرتبط با جوانان



بعد مورد نظر

دگرگونيهاي اجتماعي مرتبط

مسائل اجتماعي مرتبط

سن

افزايش تعداد جوانان،اهميت يافتن نهادآموزش،
اختصاص سالهاي بيشتري از جواني به امرآموزش
وكسب ديگرمهارتهاي الزم براي رسيدن به
استقالل فردي

باالرفتن سن ازدواج ،تغييرسطح توقعات ،افزايش درصد
بيكاران تحصيل كرده ،تالش جوانان براي برهم زدن روند
خطي استقالل (بلوغ،اشتغال،ازدواج و)...

فيزيولوژيك

پايين آمدن سن بلوغ جنسي ـ افزايش طول مدت
جواني

تغييرهنجارهاي مربوط به روابط جنسي ـ عدم رشد متوازن
آگاهيهاي عمومي نسبت به تحوالت مربوط به اين حوزه

رواني ـ ذهني

تغيييرچشم اندازهاي مطلوب وآمال وآرزوهاي
جوانان ـ تغييرگروههاي مرجع شكل دهنده به
روحيات وتمايالت رفتاري جوانان

شكاف نسلي ـ تاثيرپذيري جوانان از منابع هنجارگذار
نامنطبق با سوگيري و مطلوبات نظام ارزشي حاكم ـ
بروزكنشهاي رفتاري جديد.

اجتماعي

گسترش ارتباطات ـ پررنگ شدن خطوط تمايزبخش
ميان جوانان و ديگرگروههاي اجتماعي ـ افزايش
تاثيرگذاريهاي جوانان در حوزه عمومي

در نظرگرفتن جوانان به مثابه گروه حامل تغييرات مرتبط با
جواني ،همچون افراد متمايل به تخطي و تمرد از محدودههاي
مجاز و به رسميت شناخته شده ،تمايل به نوعي سياست
زندگي متمايز كه با خود مسائلي چون افزايش طالق ،افزايش
در ميزان تجرد قطعي ،باالرفتن سن ازدواج ،شيوههاي جديد
همسرگزيني ،اشكال جديد خانواده و ...را به همراه ميآورد.

نمادي

برجسته شدن واهميت يافتن سالهاي جواني ـ
دركانون توجه قرارگرفتن جوانان وامورمربوط به
آنها ـ ارائه سبك جديدي از زندگي بامختصات
متفاوتدرقلمروهايلباس،ظاهر(آرايش)،زبان،
مناسك،حالتها،حركات بدن ،شيوههاي تعامل،
موسيقي ،و...

توجه به مقوالت نمادين وظاهري درجوانان،مسأله قلمداد
كردن نوع گفتار ،پوشش وديگرمقوالت ظاهري جوانان ـ
نقدسبك نوين زندگي جوانان كه توام با خوش باشي ،دم
غنيمت شماري و ديگرصفات شمرده ميشود.

فرهنگي

تغييرسالئق،جهت گيريهاي ذهني وسياستهاي
اولويت گذاري ومشخص سازي هدف،تلقي
متفاوت از زندگي،فرصتها ومحدوديتهاي آن1

ابداع شيوههاي جديدكسب لذت (اعتياد ،مشغول شدن به
فضاي مجازي و،)...تعريف نقشهاي جديد براي خود و
ديگراعضاء شبكههاي نقش مرتبط با خود

 1ـ براي مثال ،بيتفاوتي سياسي رواج يافته در ميان جوانان در سطح جهان به شكل خاص ،ميتواند ناشي از
عوامل مختلفي دانسته شود)1 :اين امر نمايانگرنوعي سبك زندگي ) styleـ  (Lifeجديد و متمايزاست)2 .حاكي
از توجه به مصرفگرايي و لذتجويي است كه به نوعي توجه به سياست و اعتراض به آن را رقيق ميسازد .در
اين مورد بايد يادآور شد كه در قلمرو تفكر پست مدرنيستي ،نوعي تمايل به خود پراكنده در برابر خود اصيل
وجود دارد كه به فرد مجال ميدهد در عين خوشباشي ،از اين كه دركناركساني زندگي ميكند كه وضعيت اسفباري
دارند ،احساس شرم نداشته باشد (وبستر :1384،ص )3 .)370اين وضعيت ناشي از تأثيرپذيري فزاينده از جانب
امواج جهاني سرمايهداري و بيتوجهي به امور محلي) (The Localاست)4 .اين شرايط برآمده از نااميدي
جوانان از مشاركت معنادار و تأثيرگذار است كه توأم با گرايش آنان به سوي اشكال جديد مشاركت ميباشد.
)5نمايانگر نوعي اعتراض يا راهحليابي در برابر همهگير شدن حضور سياست در همه عرصهها ميباشد .در همه
اين موارد نوعي تجديد نظر در اولويتگذاري و سياست زندگي توسط جوانان به چشم ميخورد.
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 2ـ )4مسائل اجتماعي دختران ايراني

تاكنون مسائل اجتماعي جوانان به شكل عام آن مورد بررسي قرار گرفته است .اين

امر ميتواند بازتاب يك تمايل كلي در تحقيقات اجتماعي باشد كه بنا بر آن ،زنان عمدت ًا
از قلمرو تحليل جامعهشناختي كنار گذاشته ميشوند و يا به شكل ناكافي و ناقص به
آنها توجه ميگردد .به گفته <گيدنز> ،هنوز اين پرسش به صورت سؤالي باز در حـوزه
نظريه جامـعهشناسي باقي است كه تا چه اندازه ميتوان اختالفات مربوط به جنسيت
را در بررسي تطبيقي موضوعات اجتماعي ،به وسيله مفاهيم ديگر جامعهشناسي (طبقه،
قوميت ،زمينه فرهنگي و )...روشن نمود ،و بالعكس ،تا چه اندازه الزم است تقسيمات
اجتماعي ديگر بر حسب جنسيت تبيين شوند (گيدنز :1381 ،ص .)771جالب اينجاست
كه در بسياري از مطالعات درباره موضوعات عام و كلي همچون سبك زندگي جوانان،

تمركز عمدت ًا بر پس��ران بوده است ) (cf.Terpstra,2006كه در آن از چهار عامل مؤثر بر
سبك زندگي پسران همچون رابطه آنها با نهادهاي مستقر اجتماعي ،واكنش بزرگساالن
در برابر رفتارهاي جوانان و ...نام برده ميشود) و وضعيت دختران در اين رابطه مورد
مطالعه قرار نگرفته است.
اما ضروري قلمداد شدن پرداختن و توجه به مسائل اجتماعي دختران كه خود
حاصل دخالت عامل جنسيت و تبعات ناشي از آن در يك جامعه براي گروه خاصي
از جوانان ميباش��د ،اكنون و رفتهرفته بدل به يك رويه ش��ده است و مطالعات رو
به گسترش در قلمرو زنان ميتواند مؤيد آن باشد .بر اين اساس ،بايد مدل تحليلي
مطرح ش��ده در اين نوش��تار را كه در قالب شكل و جدولهاي پيشين مطرح شده
است در راستاي عامل جنسيت بسط داد تا به درك مسائل و معضالتي نائل شد كه
به ش��كل خاص ،دختران را به مثابه زيرمجموعهاي از گروه جوانان ،از خود متأثر
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مجازي ،عواملي چون نژاد ،مذهب يا جنس��يت ،توأم با فراخ شدن فضاهاي تعامل
انساني ،نقش كمتري در تعيين وضعيت و شرايط گروهبنديهاي اجتماعي مبتني بر
اين ش��اخصها دارد (بهراميتاش :1384،ص .)233با اين حال از آن جا كه زمينههاي
بهرهگيري از فضاهاي مجازي به يكس��ان در گستره كشور ايجاد نشده است ،هنوز
ميتوان از تأثير ش��اخصهايي چون جنسيت در شرايط كلي دختران سخن گفت.
به ش��كل كليتر ،عوامل ساختاري چون طبقه ،جنسيت ،ش��رايط زندگي و...كه به
تجربه فرد از زندگي شكل و معنا ميدهند و ميتوان آنها را در شكليابي <عادت
واره>ه��اي جوانان و حضور آنان در <ميدان>هاي خاص (بورديو :1380،ص )35مؤثر
دانست ،قدرت چانهزني و مقاومت آن را در برابر نهادهاي مسلط جامعه مشخص
ميكند و موجب ميش��ود در تقابلهايي كه امكان وقوع دارند ،جوانان براس��اس
شاخصهاي مزبور ،آسيبپذيريهاي متفاوتي را متحمل گردند.
از س��وي ديگر يكي از متغيرهاي مهم در مطالعه مسائل دختران ،توجه به روند
ايجاد خودآگاهي در ميان آنان اس��ت .مانهايم در بح��ث درباره روند تاريخي ايجاد
خودآگاهي در ميان گروههاي اجتماعي ،به بيان شرايط اجتماعي ايجاد خودآگاهي در
ميان زنان و جوانان ميپردازد .در اين زمينه او يادآور ميشود كه نسل قديمي ميكوشد
تا اثرگذاري خود را بر نسل جوان تثبيت نمايد .اين نسل با آگاهي از نياز جوانان براي
بالغ ش��دن به نسل پيشين ،اغلب مايلند خود را براي انجام اين وظيفه وقف نمايند.
اين در حالي است كه جوانان بر اساس اهميتي كه براي استقالل خود قائل هستند،

دقيق ًا نسبت به اين وضعيت معترض ميباش��ند ) .(Mannheim,1993:p74آنها تالش
ميكنند تا با بر هم زدن نظم موجود ،سازوكارهاي جديدي براي دستيابي به تمايز
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نمادين خود جس��تجو كنند و يكي از مس��ائل آنها دقيق ًا اين است كه در حالي كه
آنها به لحاظ ذهني آماده رس��يدن به استقالل ميباشند ،به لحاظ امكانات عملي،
مجال دستيابي به آن را ندارند.
اگر ويژگي اساسي جامعه سنتي و يا در حال گذار ايران را مناسب با اهدف مدنظر در
اين مقاله ،خصلت مردمحور بودن آن بدانيم ،بايد گفت دامنه محدوديتها و نقشهاي
تحديدكننده دختران در جامعه سنتي بسيار فراتر از نظاير آن براي پسران است .بر اين
اساس ،نگرانـيهاي عمـوميت يافته در هنگامههاي تغيير و تحول اجتماعي در ارتباط
با مسائل اجتماعي ،دختران را بسيار بيشتر از پسران در كانون توجه قرار ميدهد .از
همين رو ،جابجاييهاي ارزشي در قلمرو نقشهاي مختلف مربوط به زنان و دختران
در جوامع س��نت محور يا در حال تحول ،با عكسالعملهاي اجتماعي ش��ديدتر و
منسجمتري روبرو ميشود .براي مثال برخي تحقيقات نشان ميدهند اختالف نظر ميان
جوانان و بزرگساالن در طي دوره زماني  1379تا  1382نسبت به ايستار كار زنان در
خانه افزايش يافته است (معيدفر :1383،ص )73و اين خود ميتواند هزينهها و فشارهاي
متعددي را بر كار زنان جوان ،بهخصوص دختران مجرد تحميل نمايد.
با تمركز بر مطالب جدول ش��ماره( ،)2ميتوان گفت مسائل مرتبط با بعد سن،
تبعات مسأله آفرين متعددي براي دختران دارد .باالرفتن سن ازدواج همواره توأم
با نوعي نگراني فزاينده از همسريابي براي دختران است ،زيرا شيوه همسرگزيني در

جامعه عموم ًا مبتني بر انتخاب اوليه پسران است .باال رفتن سطح آموزش دختران

نيز بعض ًا موجب افزايش سطح توقعات آنها ميگردد و از آنجا كه شرايط دشوار
 ـ رشد سطح آموزش كه از عوامل افزايش سرمايه فرهنگي است ،به تقويت هويتهاي عام و جمعي
منجرميشود (دراين مورد ميتوان به تحقيق آقايان شارع پور و خوشفر درباره جوانان شهرتهران اشاره نمود).
اين امر از عوامل مؤثر بر ايفاء نقشهاي جديد توسط دختران در روند تحوالت اجتماعي خواهد بود.
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بعض ًا ما شاهد رشد تصاعدي تجرد قطعي در ميان دختران با تحصيالت باال هستيم.
افزايش تجرد قطعي و عدم ورود دختران به عرصه زندگي زناشويي ،ميتواند در
ش��كل تداوم زندگي با خانواده والديني متجلي ش��ود و يا شرايط انتخاب اشكالي

نس��بت ًا نوين از زندگي (خانواده تك نفره ،زندگي مش��ترك ب��دون ازدواج ،و )...را
براي آنان فراهم س��ازد كه خود ميتواند با بروز برخي مش��كالت توأم ش��ود .اين
وضعي��ت ميتواند با حضور فزاينده دختران در مراكز آموزش عالي تش��ديد گردد
كه در ادامه به داليل آن پرداخته ش��ده اس��ت .همچنين اغلب به واسطه حاكميت
بينش مردمحورانه در سطح مش��اغل مختلف ،بيكاري فارغالتحصيالن دانشگاهي
دختر ،در س��طح بااليي اس��ت .عالوه بر اين ،ش��رايط كاري آنان (ميزان دس��تمزد
و )...اغلب پايينتر از ش��رايط كاري پيشنهاد شده به پسران ميباشد .بديهي است
با افزايش تقاضا براي ورود دختران به س��طوح مختلف آموزشي ،برخي از مسائل
فوق حالت حاد به خود ميگيرد ،مگر آن كه تعريف هويتبخشي كه زنان از ناحيه
آموزش براي خود ايجاد ميكنند ،دگرگون شود ،براي مثال ،ازدواج با همسري در
س��طح تحصيلي مشابه با خود را از شروط اصلي ازدواج خود حذف نمايند .نكته
مهم در اين جا آن اس��ت كه در ش��رايطي كه ازدواج به عنوان عاملي هويتبخش
و معنادهنده به زندگي دختران ،با دش��واري روبرو ميشود ،نقش متغيرهايي چون
اش��تغال براي آنان ،در اين رابطه پررنگتر ميگردد .بديهي اس��ت انسداد راههاي
منتهي به اشتغال دختران ،آنها را در شرايط بن بست مضاعف قرار ميدهد ،چه در
هر صورت دسترسي به منابع اقتصادي ،بخشي از ابزار الزم جهت توانمندي زنان
است (بهراميتاش :1384،ص.)232
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ب��ه لح��اظ زيس��تي ،تأكي��د ب��ر هنجارهاي جنس��ي س��نتي ،دخت��ران را در
وضعيت دش��وارتري نس��بت به پس��ران قرار ميدهد .در حالي كه بيپرواييها و
هنجارگريزيه��اي پس��ران در اين رابطه ميتواند با نوعي اغماض مواجه ش��ود،
ب��راي دختران انگهايي را به دنبال دارد كه ميتواند زندگي آنها را در درازمدت
متأثر س��ازد .بر همين اس��اس نوعي اعمال محدوديت شديد براي دختران وجود
دارد كه موجب بروز برخي آسيبهاي اجتماعي پنهان و يا رواج پديدههايي چون
فراردختران از محل زندگي ميشود.
در بعد رواني ،با توجه به محدوديتهاي پيش گفته ،به نظرميرسد دختران در
معرض اعمال كنترلهاي شديدتري قرار دارند و بر اين اساس مجال بروز و ظهور
خواستهها و نيازهاي متنوع خود را كمتر مييابند .اين امر ميتواند منجر به نوعي
ش��كاف نسلي پنهان شود و دختران را در معرض آسيبهاي پراكنده ،غيرمنتظره و
غيرقابل پيشبيني قرار دهد.
در بعد اجتماعي ،دختران به همراه پس��ران و به شكلي مشخصتر در معرض
اتهام دگرگونس��ازي روالهاي تثبيت شده و بديهي پنداشته شده در ابعاد مختلف
زندگي جمع��ي قرار دارند .فعاليتهاي اجتماعي رو به رش��د دخت��ران به همراه
حض��ور فزاينده آنان در عرصههاي مختلف اجتماعي (آموزش ،اقتصاد ،سياس��ت
و ،)...ميتواند آنها را به شكل ملموستر و واقعيتر در برابر موانع تحقق تغيير در
جامعه در حالگذار قرار دهد.
در بعد نمادي ،تأكيد بر پوش��ش و حجاب زنان ،تجليات نمادين و تشخص
بخش از منظر برخي دختران ،به شكل افراطي در حوزههايي چون مصرف مواد
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ميتوان��د مبتني بر نمايش بدن و اهميت قائل ش��دن ب��راي جذابيتهاي فيزيكي،
همچون عرصهاي براي نشان دادن مشاركت متمايز در حوزه عمومي باشد .بهطور
كلي ،اهميت يافتن بدن ،ظاهر و تناسب به عنوان مقولهاي مهم در فرهنگ و سبك
زندگي جوانان كه متأثر از رش��د تكنولوژيهاي تغذيه ،سالمت و ورزش ،فرهنگ
عامهپسند رس��انههاي نوين و ...است ،موجب ميشود دختران ايراني به رغم دارا
بودن ميانگين وضعيت جسماني بر اساس شاخصهاي جهاني ،به لحاظ ذهني ،از
تناسب بدني خود رضايت ذهني نداشته باشند (ذكايي :1386،ص )15كه اين خود يكي
از مظاه��ر اهميت يافتن تأثيرات برآمده از فضاي مجازي در فهم مس��ائل جوانان
است .بدينسان خيابان به يك رسانه براي انتقال پيام جوانان بدل ميشود و نوعي
فرهنگ خياباني ش��كل ميگيرد .دامنه اين رفتارهاي نمادين همچنين جلوههايي
همچون ش��ركت در محافلي دارد كه در آنها سبكهاي جديدي از گذران اوقات

فراغت عرضه ميشود ،بعض ًا بدون آن كه الزام ًا واجد معنايي ذاتي يا توأم با لذتي
تام براي آنها باش��د .اين امر ميتواند به نوعي ناش��ي از ناهماهنگي ميان شكل و
زندگي باش��د ،مطابق تعبيري كه <زيمل> آن را در مورد فرهنگ مدرن به كار مي

 ـ اين خرده فرهنگ به آنها مجال ميدهد در عين مقاومت در برابر نظم رايج ،با جنبههايي از آن تطابق
يابند .اين وضعيت در واقع براي آنان زيست جهاني خاص ميآفريند .اين زيست جهاني حاصل نوعي
ديالكتيك ميان اميدهاي ذهني و شانسها يا فرصتهاي عيني ميباشدكه خود موجب ميگردد جوانان با
ناسازگاريها و تعارضهايي در انتخابها ،هدفيابي وآيندهنگري خويش مواجه گردند .نتيجه اين شرايط
آن است كه آنها به طور همزمان هم امكان استفاده از فرصتهاي تازه براي تجربه امور تازه را مييابند
و هم محدوديتهاي عملي در دسترسي به افقهاي پيش رو را درك مينمايند .بديهي است هرچه سابقه
اين خرده فرهنگ بيشتر باشد و با زمينههاي اجتماعي مناسبت و تطابق بيشتري بيابد،واجد سازمان يافتگي،
تداوم و تشخص بيشتري خواهد شد.
 Street cultureـ 

135

سال یازدهم  /شماره  /44تابستان 1388

آرايش��ي نمود مييابد .در واقع خرده فرهـن��گ جوانان و بهخصـوص دختـران

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

برد (رك .زيمل )1380،كه موجب ميگردد جوان ايراني به س��وي نوعي فرماليس��م
گرايش يابد .براي مثال ،ش��ركت در هر نوع كنسرت موسيـقي ،فارغ از سبك آن و
اس��تقبال از يك نظريهپرداز جهاني و مش��هور ،صرفنظر از آشنايي با نظريات او،

صرف ًا بدان س��بب انجام ميپذيرد تا جوان��ان واجد نمادي تمايزبخش گردند و آن
را در پيري��زي هويت خود دخيل نمايند .از نقطه نظري ديگر اما ميتوان كل اين
گرايشات را در جوانان ،متأثر از رشد <صنايع فراغتي> دانست ،صنايعي كه به فرد
امكان انتخابهاي افزونتري براي گذران لحظات زندگي ميدهد.

در بعد فرهنگي ،ورود به عرصههاي كار و فعـاليتي كه قـب ً
ال در انـحصار مردان

بود ،براي دختران در حكم تجربهاي جديد به شمار ميآيد .با اين حال و عليرغم
تح��ول در برخي وج��وه واقعيتهاي اجتماعي ،بخشهاي��ي از نظام فرهنگي ،از
جمله نظ��ام حقوقي جامعه ،در برابر اين تحوالت مقاومت ميكند .براين اس��اس
حت��ي هنگامي كه در درون قلمرو خان��واده ،نقش زنان و مردان در چارچوب نظام
جدي��دي از هنجارها و ارزشهاي اجتماعي باز تعريف ميش��ود ،اين تحول فاقد
پشتوانه حقوقي است و موقعيت زنان همواره در معرض تهديد است .از تبعات اين
وضعيت ،رشد جنبشهاي فمينيستي و طرفدار حقوق زنان را ميتوان برشمرد.
 )5نتيجهگيري

جوانان به مثابه يك گروه اجتماعي و به س��بب برخورداري از روحيه نوخواهي،
تمايل به متفاوت بودن دارند .آنها بيشتر مخاطب ارزشها و هنجارهاي جديد قرار
ميگيرن��د .جوانان همچون حامالن آگاهيهاي جديد و در جامعهاي كه بزرگس��االن
 ـ البته اين ناهماهنگي درجامعه ايراني به طور معكوس و براساس پيشي گرفتن شكل بر زندگي به وجود ميآيد.
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نگريسته ش��دن به عنوان عامالن ايجاد مسائل اجتماعي هستند .با اين وجود گستره
توجه به جوانان در تحقيقات علمي پيرامون مسائل اجتماعي ايران و يا در مطالعات
انجام گرفته در قلمرو تغييرات اجتماعي در ايران ،چندان درخور اعتناء نيست.
باي��د يادآوري كرد كه جوانان مانند ديگر اجزاء جامعه جديد ،پديدههايي پويا
هس��تند و در قالبي كليش��هاي نميتوان آنها را درك نمود يا نسبت به مسائل آنها
اظهارنظ��ر كرد .در واقع مفه��وم جواني ،خود در حال تحول بوده و به موازات آن،
تجربيات و معاني پيوسته با رفتارهاي مربوط به جوانان نيز دگرگوني پذيرفته است.
همچنين بايد بر اين نكته تأكيد نمود كه اگر تحوالت اجتماعي در دوران جديد تا
حد زيادي مرهون و بازتاب تحول اجزاء و مؤلفههاي اجتماعي (از جمله گروهها
و روابط ميان آنها) باش��د ،تحول نقش و جايگاه جوانان در اين ميان بايد به جد
مورد توجه قرارگيرد.
از سوي ديگر بايد خاطرنشان كرد كه هر چه جواني به عنوان يك مقوله گفتماني،
امتداد بيشتري مييابد و سبك زندگي و شيوه كنش جوانان از مطلوبيت افزونتري
برخوردار ميشود ،طرز تلقيهاي عمومي از جوانان نيز تحول ميپذيرد .رسانههاي
جمعي در اين ميان نقش��ي دوگانه دارند .آنان از يك س��و با پوشش حوادثي كه در
آنها جوانان دس��ت به اقدامات نابهنجار ميزنند ،ميتوانند نوعي هراس اخالقي

توليد نمايند ،در حالي كه با تبليغ فراگير ايس��تارهاي مدرن و پس��ت مدرن توسط
رس��انهها ،رفتارجوانان مجال توجيهپذيري بيشتري مييابد .بايد يادآوري نمود كه
برجسته شدن يك موضوع و كليشهاي شدن آن ،كه از كاركردهاي رسانههاي جمعي
 Moral Panicـ 
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به ش��مار ميآيد ،احتما ًال داراي كاركرده��اي منفعتي براي بخشهايي از جامعه يا
برخي از گروههاي اجتماعي ،از جمله بزرگس��االن اس��ت .اين رس��انهها همچنين
تأثيراتي همچون رس��انهاي ش��دن ،فردي شدن و خانگي ش��دن اوقات فراغت را
موجب ميگردند يا در گس��ترش ابراز احساس��ات رمانتيك تأثيرگذارند .در همين
راستا آنها الگوهاي مصرف جوانان را تا سر حد بدل شدن آن به يكي از مؤلفههاي
اساسي در فرآيند هويتيابي جوانان برجسته ميسازند.
در اين جا بايد يادآوري كرد كه جايگاه اوقات فراغت در روند بررسي شرايط
جوانان در دوران جديد داراي اهميت اساسي است .در اين راستا بايد يادآور شد
ك��ه ت��وأم با دگرگوني در رابطه كار و اوقات فراغ��ت ،توجه به نفس مفهوم اوقات
فراغت فارغ از كار و اش��تغال مدنظر قرارگرفته است .اين امر به موازات تأكيد بر
مصرف در كسب هويت و جايگزيني آن با عامل توليد تحقق پذيرفته است (اباذري

و چاوشيان :1381،ص 12و ص.)20
درباره مسائل اجتماعي دختران در جامعه ايران ،در مرحله نخست بايد متذكر
شد كه عواملي چون جنسيت ،طبقه (تأكيد بر عامل توليد) ،و سبك زندگي (تأكيد بر
عامل مصرف) براي تبيين وضعيت رفتارهاي جوانان ايراني كافي و بسنده نيستند.
در واقع روشهاي همگون ساز در غالب قلمروهاي زندگي از جمله در عرصههاي
كار و اش��تغال ،بخش مهمي از رفتار جوان��ان را صرفنظر از عوامل فوق از خود
متأثر ميسازند .با اينحال و به شكل كلي ميتوان گفت اگر چه دختران در معرض
فضاهاي در حال تحول ارزش��ي و هنجاري قرار دارن��د ،اما زمينه براي دگرگوني
در نقشهاي محول به آنها ،همچنان نامناس��ب اس��ت و اين خود موجب نوعي
دوگانگي در قلمرو عينيت و ذهينيت براي آنها ميشود.
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