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طبقه متوسط جديد، تفاوت (يا گسست) 

 گذاري رسانه هاي سياست نسلي و بايسته
 

 نوشتة 

   وحيد يامين پور
  

 چكيده 
هاي نوين طبعاً بايد مبتني بر تعريف دقيق خود از وضعيت مخاطبان  انواع رسانهرسانة ملي در كوران رقابت با 

شناسي توسعه و  هاي خود را تنظيم نمايد. ايران معاصر بنا بر انبوهي از ادبيات توليدشده در حوزة جامعه سياست
ها بيشتر خود را  وتشناسي تغييرات اجتماعي، محمل تغييراتي در نگرش و سبك زندگي بوده است. اين تفا جامعه

دهد. مقاله حاضر  ترين كنشگران اجتماعي و سياسي ايران معاصر نشان مي عنوان مهم در طبقة متوسط جديد شهري به
هاي فرهنگي و  هاي نوين به بازشناسي ويژگي هاي متأخر آن با انواع رسانه ويژه نسل با بررسي نسبت اين طبقه، به

ها و تحوالت  علت تغيير در معنا و كاركرد خانواده خواهد پرداخت. از طرفي بهسياسي طبقة متوسط جديد در ايران 
نسلي اختالالتي به وجود آمده است كه  جمعيتي و تحوالت ارزشي در بخشي از نخبگان سياسي، در روابط ميان

ست. پذيري از آن جمله ا كاهش ارتباطات كالمي و گسست عاطفي، احساس آنومي سياسي و اختالل در جامعه
اي از  بينانه اي كشور اين امكان را خواهد داد تا با در دست داشتن تصوير واقع گذاران رسانه مقاله حاضر به سياست

  ها يا توليد محتوا اقدام كنند.  ريزي براي تأمين برنامه هاي تاريخي و فرهنگي ايران در برنامه وضعيت نگرشي و ويژگي
  

 گذاري رسانه.  پذيري سياسي، سياست يا گسست) نسلي، جامعهطبقة متوسط جديد، تفاوت ( كليدواژه:

 مقدمه
اي تأثير پذيرفته است و يا به  هويت اجتماعي ايرانيان در چند دهة اخير بيشتر از چه زمينه

تركيب  كند؟ آنچه امروزه در جامعه شاهد آن هستيم، عبارتي، بيشتر به كدام زمينه ربط پيدا مي
المللي و ديني و غيرديني  هاي مختلف ملي، بين ناصر برگرفته از حوزهناموزون و نامتعادلي از ع

ايراني تا حد قابل توجهي از  ةهاي سني جامع است. از سوي ديگر، عناصر هويتي در ميان گروه

___________________ 
 yaminpour@gmail.com شناسي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات  دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم *
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هم متمايز است؛ اين زمينه بحث ما در حوزة تفاوت (يا گسست) نسلي است. فرض اين است 
ي، تاريخي، سنتي و مذهبي هاي مل التر بيشتر متأثر از حوزههاي سني با كه براي مثال، گروه

المللي، نوين و  هاي بين تر بيشتر تحت تأثير حوزه هاي سني جوان باشند؛ در مقابل، گروه مي
باشند. اين اتفاق مطلوب يا  سازي مي طور كلي، بيشتر متأثر از نتايج جهاني مادي و يا به
اي را  گذاري رسانه گذاران رسانه پوشيده بماند. سياست تواند از توجه سياست غيرمطلوب نمي

ها در نيل به  عبارت از اصول و هنجارها و راهبردهايي كلي و كالن كه بر هدايت كالن رسانه
، به نقل از 98: 1999اند (هاچيسون،  اهداف مشخص يك نظام حاكم است، تعريف كرده

هم روش و ابزار رسيدن به هدف و هم  اي گذاري رسانه )؛ بنابراين، سياست2: 1390خاشعي، 
اي از تجربيات گذشته، مصحلت  اي آميزه گذاري رسانه شود؛ لذا سياست راهبردها را شامل مي
اي بايد به چگونگي و قابليت اجرا  گذار رسانه اي است. سياست نگاري رسانه عامة جامعه و آينده

. در طي قرن چهاردهم خورشيدي و عملياتي شدن يك سياست در جامعه نيز توجه داشته باشد
هاي اساسي هويت ايراني (هويت  هاي عدم توازن در توجه به جنبه م.) دوره2000-1920(

تاريخي و هويت ديني) وجود داشته است. در دوران پهلوي (پيش از انقالب اسالمي) به شكلي 
مغفول مانده بود. هاي ديني و مذهبي تا حد قابل توجهي  افراطي بر ايرانيت تأكيد شده و جنبه

هاي نخست پس از انقالب اسالمي، هويت تاريخي ايراني كمتر مورد توجه  در مقابل، در سال
تاريخي و مذهبي  ةتوجهي به هريك از اركان يادشده، با توجه به پيشين قرار گرفته است. بي

وجه به تأثير ايراني گردد. با ت ةتواند منجر به نوعي اختالل هويتي در جامع ايراني، مي ةجامع
 ةتوجهي به هويت و ريش هاي غربي، امروزه بي ويژه رسانه هاي جهاني به شمول رسانه جهان

  ناپذيري را براي افراد جامعه به دنبال دارد. آنچه در كوي و برزن شاهد آنيم، تاريخي آثار جبران
 “مد”د. گرايش به ايراني نيستن ةارتباط با هويت معنايي افراد جامع نمادهاي ظاهري است كه بي
ها كه عمدتاً از  هاي رفتاري و هويتي جوانان است. اين ويژگي گوياي سطحي شدن ويژگي

هويتي نسبتاً  ةشوند، در نبود يك زمين مرزي و با نگاه كوركورانه دريافت و پياده مي دنياي برون
  يابند.  پايدار و تاريخي قدرت ظهور مي

هاي مختلفي  همانند همة جوامع ديگر تحت تأثير كانون ايراني،  ةدر يك كالم، اينكه جامع 
بوده و هويت اجتماعي آن نيز در پرتو همين تعامالت شكل گرفته است. در عين حال، نوعي 

هاي گسست هويتي را نمايان كرده  هاي تربيتي و رفتاري نشانه سازماني اجتماعي در حوزه بي
ويژه ناظران خارجي رشد ميزان معتنابهي از  بهشناسان  همه، براي برخي از جامعه  اين است. با

اي جديد و قابل  جوانان ايراني معتقد به اهداف انقالب اسالمي و متعهد به قانون اساسي مسئله
هاي  طور مداوم از بروز ناهنجاري نمايد. هرچند رهبران ديني و سياسي ايران به مطالعه مي

كنند، همواره به آن روي  اني ابراز نگراني ميتوجهي به دين در ميان جوانان اير اخالقي و بي
سكة اجتماعي، يعني ظهور فزايندة نسلي از جوانان بنيادگرا و ضد غرب در ايران هم اذعان 
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ظاهر متعارض تغييرات اجتماعي در ايران باعث شده است تا  اند. در نهايت، وضعيت به كرده
  ا تفاوت نسلي در ايران سخن بگويند. متفكران اجتماعي از تعابير متفاوتي چون گسست نسلي ي

توان از تحوالت در  هاي تفاوت (يا گسست نسلي) در ايران نمي در تحليل علل و ويژگي
شناسي توسعه يا  ها كه در حوزة مطالعات جامعه سبك زندگي و نگرش عمومي به دين و ارزش

گيري طبقة  ، بايد به شكلپوشي كرد. با اين مالحظه گنجد، چشم شناسي تغييرات اجتماعي مي جامعه
ترين ويژگي  شناختي آن توجه كرد؛ زيرا مهم هاي جامعه ها و ويژگي متوسط جديد شهري، كاركرد

ترين مشاركت  اي كه فعال شود. طبقه مشهود ما در جامعة امروز ايران از كنار اين طبقه آغاز مي
  ها هستند. طبان رسانهترين و مستمرترين مخا سياسي و اجتماعي را دارد و از طرفي، جدي

  معاصر رانيا در نسلي تفاوت و يتيهو اختالل يريگ شكل يها نهيزم. 1
نوسازي رضاخاني با شكل گرفتن اجباري نهادهاي مدرني چون ارتش، ادارات جديد دولتي و 

گيري يك طبقة اقتصادي و معيشتي مشترك شد. اين طبقه  ساز شكل هاي مدرن، زمينه رسانه
هاي مشابهي را از خود نشان  هاي اجتماعي و فرهنگي رفتارها و كنش تدريج در موقعيت به

به  1941تا  1925سال از  15تعداد افراد شاغل در ارتش رضاخان در طول دادند؛ براي مثال، 
گيري  هزار نفر) افزايش يافت و اين خود نخستين هستة شكل 125برابر ( 3يكباره تا بيش از 

  ). 35: 1386( عراقي،  .را تشكيل داد (Middle Class)طبقه متوسط جديد شهري 
توسط به طبقة پايين، اين طبقه در ايران در ممكن است تصور شود كه با پيوستن طبقة م

باز  .متوسط در حال رشد است ةدهد كه طبق تر شدن است، ولي شواهد نشان مي حال كوچك
شود.  سه متغير ثروت، منزلت و قدرت تعريف مي ةمتوسط بر پاي ةهم بايد توجه شود كه طبق

هاي پايين و متوسط آن تا امروز  ويژه اليه متوسط به ةتنهايي مراد باشد نيز طبق حتي اگر ثروت به
رشد كند خود را حفظ كرده است. كافي است نقل و انتقال ملك در تمامي شهرهاي كشور، 

 ةها و مناطق تحليل گردد تا معلوم شود طبق ها، رشد عمودي شهرها در تمامي محله نوسازي بافت
  1رشد بوده است.  به ط كشورهاي پيشرفته، رومتوس ةمتوسط ايراني در گرماگرم كاهش عددي طبق

ساالري طبعاً نيروي انساني متناسب با خود را توليد خواهد كرد. گسترش روزافزون  ديوان
نهادهاي اداري جديد از دو جهت قابل مطالعه است: نخست از اين حيث كه اين نهادها با 

يافتند و اين خود جامعة  ها مجال گسترش مي اثر كردن آن كم، كم ويراني نهادهاي سنتي يا دست
برد و ديگر اينكه اين تغيير نه فقط يك تغيير در  را در يك شوك تاريخي فرو مي سنتي ايران

شناختي است. به عبارت  نهادها و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كه تغييري با مبناي انسان
ديگر، تربيت نيروي انساني متخصص و متناسب با نهادهاي مدرن، خود حركتي در جهت 

و تربيت غربي و جايابي نظام ارزش غرب در خلل و فرج جامعه نهادينه كردن سيستم تعليم 
آيد. اين روند تا جايي است كه برخي اساساً از طبقة  سنتي ايران آن روز به حساب مي نيمه

مندي از مهارت فني و  برند كه دربردارندة معاني بهره نام مي “بوروكرات”متوسط جديد با نام 
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خوبي نشانگر اثرپذيري تربيت اين طبقه از  اين تعبير به هاي دولتي است. قدرت ادارة سازمان
  ).53: 1376اللهي،  هاي غربي است (فيض آموزش

كنند. با اين  برخي متفكران مانند بورديو اساساً طبقة متوسط را با عقالنيت مصرف تعريف مي
قديمي تعريف، طبقه متوسط جديد كمربند انتقالي طبقات است كه نه به سبك زندگي بورژوازي 

متوسط جديد يا  ةكارگر است. طبق ةدانست و نه شبيه طبق قانع است كه اخالق را وظيفه خود مي
بورژوازي به اخالق تفنن و تفريح بيشتر اعتقاد دارد. اينان از سر تفنن و سرگرمي مصرف  خرده
گسترش  نامد. از طرفي در اثر فرايند جهاني شدن و گذراني مي كنند كه وي آن را اخالق خوش مي

 )Cultural Resistance( هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي، دامنة مقاومت فرهنگي روزافزون فناوري
  ).Bourdieu ,1993: 78(يابد  نسل جديد نيز گسترش مي

هاي طبقة متوسط اجتماعي ناچار به سبك زندگي مصرفي اين  بنابراين، در تعريف ويژگي
توان شيوة گذران وقت و اوقات فراغت را بررسي كرد.  ميطبقه بايد توجه شود؛ براي مثال 

برخي اساساً پيدايش مقولة مدرن فراغت را برآمده از آغاز زيست تاريخي طبقة متوسط جديد 
هاي زبان براي پيشرفت درسي و كاري و يا رفتن به باشگاه  دانند. در ايران، رفتن به كالس مي

هاي رفتاري طبقة متوسط  اندام جزء گرايشورزشي براي حفظ سالمت، شادابي و تناسب 
كه باال رفتن مصرف رسانه نيز جزء همين اخالق  چنان )، آن1387جاه،  اجتماعي است (رفعت

  شود. بندي مي دسته
گيري طبقاتي طبقة متوسط جديد  عالوه بر جايگاه و موقعيت اقتصادي مشابه كه زمينة شكل

ردن و عالقة به تحصيالت عالي، نرمش و كاهش ك توان تحصيل اجمال مي  را رقم ميزند، به
هاي اين طبقه در ايران  ترين ويژگي توان از مهم تعصب ديني و نوگرايي به مفهوم مدرن را مي

ها دليلي براي  ارزيابي كرد. طبقة متوسط ايران لزوماً غربگرا نيست، اما در بسياري از جنبه
ها گرايش دارد.  طور ظاهري به آن نهايت، به بيند و در هاي غربي نمي تعارض با برگرفتن ارزش

است و حتي در روش دينداري خود متناسب با ظاهر نسبتاً  “متجددمĤب”به عبارت ديگر، او 
اصطالح تساهل   كند. اين مسئله گاهي به نوعي تفريط در دينداري يا به لوكس و مدرن رفتار مي
ردازان غربي معتقدند با افزايش جمعيت پ كه برخي نظريه آنجا انجامد تا و تسامح در دين مي

گري و  هاي ديني خود است، از سطح افراطي متوسط جديد كه كمتر در بند سنن و آيين ةطبق
هاي اجتماعي، اگر نه سياسي كاهش  ها و درگيري بنيادگرايي در جهان كاسته خواهد شد و تنش

هاي  طلبان ايراني در جدال ). اين همان چيزي است كه اصالح1387يابد (بورژوازي بالنده...،  مي
  كنند. آن حساب مي سياسي روي
هاست. يك اصل در تحليل كنش سياسي  ترين ويژگي اين طبقه نسبت آن با رسانه اما مهم

طبقة متوسط جديد همواره حضور دارد و آن اينكه برخالف تصور رايج، افراد اين طبقه در 
اش باشد، در جستجوي رضايت فكري  هاي طبقاتي دوران ما بيش از آنكه به دنبال خواسته

هاي اجتماعي، طبقة متوسط  شناسي اقشار و نابرابري طور كالسيك در جامعه ند. هرچند بههست
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شود، تاريخ معاصر ايران  گرايي، و متصف به اخالق بورژوايي دانسته مي عنوان مبلغ تجمل به
هاي حتي ضد امپرياليستي نيز توانسته بدنة اجتماعي اين طبقه  نشان داده است كه رواج گفتمان

هاي گرايش شديد بخشي از  شمسي در ايران سال 50و  40هاي  تحرك وادارد. دههرا به 
نشين مانند روشنفكران، دانشجويان و حتي مزدبگيران به  نيروهاي اجتماعي طبقة متوسط تهران

ها واجد نوعي  عناصر ضد امپرياليستي گفتمان ماركسيستي است. در واقع، اين طبقه در آن سال
طور كلي ضد غربي است. روشنفكراني مانند جالل  ضد آمريكايي و به عقالنيت ضد مصرفي و

شود، نمادي از اصرار  احمد كه خود به عاملي براي مبارزة ادبي و فرهنگي با غرب تبديل مي آل
)؛ بنابراين، اين 14: 1388پور،  طبقة متوسط اجتماعي بر مطالبات فكري خويش است (يامين

عنوان بخشي از بدنة اجتماعي  واره طبقة متوسط جديد را بهاي حائز اهميت است كه هم نكته
تري از تحليل و فهم اوضاع زمانة خود  شناخت كه فعاالنه براي برخورداري از سطح جدي

هاي روشنفكري دارد. بنابراين بايد دانست كه  سعي در برقراري ارتباط با روشنفكران و فرآورده
هاي  ها و ساير فرآورده پوشي كرد. رسانه ها چشم توان از ارتباط اين طبقه با رسانه نمي

كنند. ارضاي حس و نياز به رضايت  هاي مرجع را براي اين طبقه ايفا مي روشنفكري نقش گروه
ويژه دانشجويان و  فكري و اقناع سياسي و فرهنگي، اقشار مختلف طبقة متوسط اجتماعي به

دهد. نياز و عالقه اينان به  ها سوق مي انهسوي استفاده بيشتر از رس كرده را به متخصصان تحصيل
عنوان حد فاصل نخبگي با خود طبيعتاً بسيار بيشتر از ارتباط ساير  جمعي به وسايل ارتباط

هاي پايين مانند روستانشينان يا طبقات باالي برخوردار و يا حتي  طبقات اجتماعي (چه طبقه
  ).5: 1388طبقه متوسط سنتي) است (فياض، 

آيد.  ترديد براي نوجوانان اين طبقه بخشي از زندگي عادي به حساب مي رسانه بيارتباط با 
هاي نوين ارتباطي  ) را با اعتياد به فناوري1400تا  1370هاي  برخي اين نسل (متولدان سال

بندي  هاي شبكه هاي كوتاه طي شب و استفاده از پايگاه همچون تلفن همراه، دريافت پيام
). 8: 1390دانند (خاشعي،  ند و حتي آنان را يك نسل ضد اجتماعي ميكن اجتماعي تعريف مي

  اند از: هاي فرهنگي و اجتماعي اين نسل عبارت برخي از ويژگي
اي و  هاي رايانه هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي همچون بازي رشد چشمگير استفاده از فناوري .1

گويند.  ) ميNet Generationت) (اي كه به اين نسل، نسل شبكه (ن گونه هاي مجازي به شبكه
  گويند. ) نيز ميDigital Nativesزده ( اين نسل را نيز نسل ديجيتال ،از جهت ديگر

اي،  هاي ماهواره آشنايي بسيار باال و بدون واسطه با فرهنگ ليبرال جهان از طريق رسانه .2
  هاي هنري و ورزشي. هاي مجازي و مجله رسانه

ي اين نسل كه به علت اشتغال شديد پدر و مادر در خارج از تجربة فروپاشي خانواده برا .3
 هاي مدت اين نسل با گروه هاي طوالني خانه رخ داده است. نتيجه اين اتفاق در همنشيني

  شود. همساالن ديده مي
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اري هستند كه نفوذ بااليي هم بر تصميمات كنندگان فعال و قه ن نسل مصرفاعضاي اي .4
هاي  بيش از هر نسل ديگري قوياً در معرض بازاريابي شركت خريد والدينشان دارند؛ لذا

 اند. تجاري

هاي  نوشتة شخصي، تلفن همراه و اشتراك در شبكه  افراد اين نسل داراي رايانه شخصي، وب .5
 بوك هستند. مجازي همانند فيس

يا  طور منظم به موسيقي و ساير محتواهاي مجازي از طريق دانلود كردن و افراد اين نسل به .6
 پردازند. مي )Peer to Peer File Sharing(گذاري  به اشتراك

نداشتن وفاداري و وابستگي متقابل به  ،تجربه سبك زندگي جنسي و رمانتيك و همچنين .7
 طرف مقابل در زندگي اين نسل بارز است.

هاي مرجع  هاي معنوي نوظهور و انحرافي و همچنين، گروه گرايش باالي اين نسل به جريان .8
 ).73: 1387اجتماعي سكوالر حائز اهميت است (كوثري، 

ها و رويدادها  ها، سازمان ها با فراهم آوردن اسباب و لوازم، به ادراك ما از ساير گروه رسانه
كوئيل، نهاد رسانه به كار توليد، بازتوليد و توزيع معرفت به معناي  دهند. به نظر مك شكل مي

هايي معنادار و قابل تجربه در جهان اجتماعي اشتغال دارد.  مرجعوسيع آن، يعني نمادهايي يا 
هاي ما از اين تجربه  سازد تا به تجربه خود معنا ببخشيم، به دريافت اين معرفت ما را توانا مي

هاي گذشته را محفوظ نگهداريم و به درك  كند تا معرفت دهد و ما را ياري مي نظم و نسق مي
ها وظيفه انتشار انواع معرفت را برعهده دارند، پس به جاي  م. رسانهامروزين خود استمرار بخشي

). 1390پور،  كنند (ملك ديگر نهادهاي معرفتي (آموزش و پرورش، دانشگاه و...) هم عمل مي
ها طبقه متوسط را بازتوليد كرده و به ابعاد فرهنگي و  توان مدعي بود در ايران رسانه بنابراين مي

هاي  اند. اين همان انتظاري است كه نظريه ا اين طبقه قوام بخشيدهسبك زندگي متناسب ب
  2شناسي ارتباطات نيز به آن اشاره دارند. كالسيك جامعه

 )نسلي گسست يا( تفاوت در خانواده كاركردي و معنايي تغييرات اثرات. 2
از داشتن برآوردي هاي خود ناچار  نگاري هاي كالن و آينده ريزي روشن است كه رسانه در مسير برنامه

نسلي در جامعه است؛ چه آنكه حفظ و تقويت خانواده هم مطابق  بينانه از وضعيت خانواده و روابط ميان واقع
بر اصول متعدد قانون اساسي و هم در انديشة بانيان و حاكمان انقالب اسالمي همواره يكي از اهداف نظام 

هاي نظري ليبراليستي  شنفكران غربگرا بيشتر در چارچوبآيد. هرچند اين تفكر براي رو اسالمي به شمار مي
). تغيير در سبك 34: 1378هاي پدرساالرانة جمهوري اسالمي دانسته شده است (بشيريه،  بخشي از گرايش

 ةهايي را نسبت به آيند هايي است كه توجه كارشناسان را به خود معطوف و نگراني زندگي روزمره از پديده
يجاد كرده است. خانواده در ايران مندرج در يك نظام معنايي ديني فهم شده است؛ اما خانواده در آنان ا

هايي در حوزة عرفي شدن اين نظام معنايي دامن زده است. معنازدايي از خانواده  شواهد اجتماعي به نگراني
  نسلي و در نهايت، كاركرد آن اثرگذار خواهد بود. طبعاً در شكل و محتواي روابط ميان
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ك ياي براي ساختن  ال اين است كه آيا پس از انقالب اسالمي الگوي روشن و قابل ارائهسؤ
نسلي ارائه  و جلوگيري از گسيختگي روابط ميان )Solidarity( خانوادة اسالمي براي حفظ همبستگي

تحكيم و تعالي هاي تشكيل،  سياست”اجتماعي زنان ايران در سند  ـ شده است؟ شوراي فرهنگي
هاي  ، ترسيم الگوي خانواده متعادل و تبيين ويژگي83مصوب مهر  “در نظام اسالمي خانواده

آرماني را در اسالم به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي و قابل اجرا مطرح  ةالگويي خانواد
ترين كانون  شهر قم (كه از ابتدا به عنوان مهم ةعلمي ةكند و دفتر مطالعات زنان حوز مي

ساختار خانواده در ”هاي كلي مذهبي در ايران شناخته شده است) نيز  گيري كننده جهت تعيين
و ساير  “ها و راهبردهاي كارآمدي خانواده سياست”، “كاركردهاي خانواده از نگاه ديني”، “اسالم

كند. آنچه در دسترس ما قرار  پژوهشي، پيشنهاد ميمباحث مربوط به خانواده را از جمله مداخل 
حقوق و تكاليف همسران و  ةشده دربار بندي دارد، عمدتاً آيات و سيره و احاديث دسته

هاست، بدون آنكه الگويي منسجم به دست دهد و براي هزاران پرسش  هاي اخالقي به آن توصيه
رفت از ميان  كه انتظار مي ر، درحاليامروز زنان و مردان، پاسخي فراهم آورد؛ به عبارت ديگ

ايراني ارائه شود، تاكنون چنين  ـ هاي دستوري اسالم الگويي جامع براي خانوادة اسالمي گزاره
  اتفاقي رخ نداده است.

، تغيير در شرايط اجتماعي و اقتصادي، موجب تغيير در يشناخت از منظر مطالعات جامعه
ت ديگر، با تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي و تغيير كاركردهاي خانواده خواهد شد؛ به عبار

در تعاريف بعضي كاركردها و حذف برخي ديگر، ممكن است شاهد مواردي نظير پذيرش 
ارضاي نيازهاي جنسي خارج از چارچوب خانواده، كاهش وظايف حمايتي مرد در قبال همسر، 

هاي جنسيتي در پذيرش  فاوتتضعيف كنترل و نظارت خانواده بر فرزندان و ناديده گرفتن ت
هاي اصلي و... باشيم. در مقابل اين ديدگاه، از منظر ديني، كاركردهاي خانواده متعادل،  نقش
دليل ريشه داشتن در طبيعت انسان و هدف از آفرينش وي، نبايد   هاي مطلقي است كه به ارزش

  .تابع شرايط اجتماعي تعريف شود
عدالتي و ظلم  هاي غلط گذشته مانند بي ار بعضي سنتاين خانواده، از يك سو، هنوز گرفت
هاي جنسيتي، اختالط  هاي مدرن مانند انكار تفاوت به زنان است و از سوي ديگر، آموزه

هاي دنيايي، سالمت، ثبات و حتي كيان خانواده را به خطر  ها، فردگرايي و اصالت لذت نقش
عنوان  ت. از طرفي افزايش آمار طالق بههاي جدي اجتماعي به وجود آورده اس انداخته و آسيب

ترين شواهد اين تحقيق براي اثبات اثر ملموس گسست  اتفاقي رو به تزايد خود يكي از مهم
ها در افزايش طالق خواهد بود؛ طالقي كه بيش و پيش از آنكه مبدأ سنتي داشته باشد،  نسل

ك با مردان است. به عبارتي، حاكي از نوعي عدم تمايل دختران جوان براي ادامة زندگي مشتر
ترين زمينة اشتراك در زيست، عالقة به تعهدات طرفيني است كه امروزه به نفع نوعي از ظهور  مهم

). 7: 1389دهد (شوراي عالي حوزه...،  تحوالت هويتي در حوزة اخالق جنسي تغيير ماهيت مي
ديد اقتصادي را با نتايجي خصوص در حوزه مطالعات زنان، حتي فرهنگ ج شناسان به برخي جامعه
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معتقدند كه تحوالت فرهنگي،  دانند؛ براي مثال، برخي در حوزه شكل و ماهيت خانواده عجين مي
جاي نهاده و آن را به  هاي گذشته تأثيرهاي عميقي در خانواده بر اي دهه اجتماعي و فناورانه

است. در اين نگاه، هاي جديد ناتوان كرده  لحاظ كاركردي تضعيف، و از مديريت موقعيت
هاي جديد  خانوادة ايراني، همچون خانواده در ديگر نقاط جهان، در برابر هجوم ارزش

نشيند و ميدان را به رقيبان  اي از موضع خود عقب مي باخته شده و در روند خطي پيوسته خود
، در برابر شود كه خانوادة ايراني به مثابة موجودي زنده سپارد. اما با دقت بيشتر روشن مي مي

شود، گاه عناصري را جذب و با اجزا و عناصر  كند، گاه تسليم مي اين حوادث گاه مقاومت مي
هاي  هاي خود را بر حوزه رسد، و گاه نيز خواسته كند و به واكنشي جديد مي  خود تركيب مي
   3كند. ديگر تحميل مي

تيجة حضور در يك سپهر ترين ن سابقه در ايران مهم به تعبير پژوهشگران، اين اتفاق بي
 ). 80: 1387هاي جديد است (گيدنز و سالن،  فرهنگي جديد و تحوالتي عميق در هويت نسل

شهري   اي چون تهران، به عنوان كالن يافته ويژه شهرهاي توسعه بسياري از شهرهاي ايران به
هاي  ر دههكه در روند تغييرات اجتماعي در معرض تغييرات حاصل از مدرنيته بوده و است، د

ها،  هاي ارزشي بسياري شده است. در اين دهه اخير، ظاهر ديگري يافته و دستخوش دگرگوني
اند و هم در اثر تغيير سبك  هاي شغلي و تحصيلي يافته زنان كه هم حضور بيشتري در عرصه

مخاطب اند، بيشتر  ها را برعهده گرفته زندگي، غالباً مسئوليت خريد و تهيه اقالم مصرفي خانواده
ها،  حضور و الگوهاي ارزشي و نگرشي و رفتاري آن ةمدها و تبليغات مصرفي شده و نحو

گذارده است. از طرفي، جريان غربگراي زنان در ايران  تري بر جاي  تأثيرات فردي و اجتماعي مهم
فريبا  ها بيش از همه چيز بايد زيبا و د كه آنكندرصدد است تا در بين زنان شاغل و غيرشاغل تبليغ 

   اندازد، اجتناب كنند. ها را به خطر مي باشند و بايد از هر چيزي كه زيبايي و طراوت آن
  گويد: اي در عصر مدرنيته مي گيدنز در ارتباط با نقش خانواده و اهميت خانواده هسته

مدرن  هاي پيش ك از چهار محور اصلي اعتماد و امنيت وجودي محيطي در شرايط مدرنيته هيچ
اي  خصوص در قالب خانواده هسته به همان اندازه اهميت ندارند. روابط خويشاوندي، بهديگر 

هنوز هم نزد بيشتر مردم مهم است، اما اين روابط ديگر حامل پيوندهاي اجتماعي كامالً 
شود،  افته در طول زمان و مكان نيست. اين سخن كه مدرنيته موجب زوال خانواده ميي سازمان

  ).45: 1386جاه،  ست است (رفعتچون و چرا در بي
يابي،  ها راه يافته، در فرايند هويت به عبارتي، در جوامع مدرن و جوامعي كه مدرنيته بدان

گونه  جويي در اين گرايي و لذت آيد. رواج فردگرايي، مادي هايي به وجود مي ها و آشفتگي دشواري
ظاهر آن، رواج خودشيفتگي و بروز دهد كه يكي از م جوامع، جرياناتي بيمارگونه را گسترش مي

ها مدام به خودشان  هاي خودشيفته است. او معتقد است كه در جامعة مدرن، آدم شخصيت
پردازند؛  خودشان مي ةهاي مدرن به بازانديشي و تأمل دربار اند و در پرتو معيارها و ارزش مشغول

  مـدرن است. هاي جـوامع  هاي هويـتي، يكي از ويژگي در نـتيجه، بروز چـالش
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كننده بوده  هاي رسمي دين در جمهوري اسالمي ايران هم نگران اين وضعيت براي نهاد
اي روند دنياگرايي  در بيانيه 1390علميه قم در سال  ةاست. دفتر مطالعات و تحقيقات زنان حوز

اي اعض هاي اسالمي را در برخي مناسبات خانوادگي، رفتارهاي اجتماعي گيري از ارزش و فاصله
كند. اين بيانيه با  خانواده و رفتارهاي خانواده در پاسداشت برخي شعائر مذهبي گوشزد مي

با بررسي نمودهاي تحول كنش در  “هاي خانواده ايراني ها و عوامل مؤثر بر كنش داللت”عنوان 
ايراني، هنجارها را راهنماي مشترك رفتار در شرايط مشخص معرفي كرده است و  ةخانواد
هاي خانواده را به معناي بررسي عملكرد اعضاي خانواده و قواعد حاكم بر رفتار  كنش ةمطالع

كند. در اين نگرش سبك پوشش و آرايش حكايتگر چگونگي تربيت جنسي  آنان عنوان مي
  شود.  خانواده و نظم حاكم بر روابط خانواده با يكديگر و افراد مرتبط با خود دانسته مي

مصرف محصوالت فرهنگي و غيرفرهنگي،  ةار فراغتي مردم را در زمينرفت ةاز اين رو، مطالع
هاي خانگي، روابط زناشويي و فضاي كالبدي  مديريت بدن، ازدواج و تشكيل خانواده، نقش

هاي جديد در  نمايانگر ذائقه و تمايالت رفتاري خانوده است و باال بودن سرعت انتقال ارزش
هاي ايراني، معلول تعدد الگوهاي سبك  دد در خانوادهجوامع، نظام و هنجارهاي اخالقي متع
  شود.  زندگي و منابع معنابخش فهميده مي

شناسان مباحث تفصيلي قابل اعتنايي در خصوص علت گرايش جوانان به انحرافات  جامعه
) معتقد است جوانان پس از 1982خصوص خشونت دارند؛ براي مثال، كوهن ( اجتماعي و به

كفايتي و عدم آمادگي  پرسند كه مسئول اين بي كفايتي در جامعه از خود مي بيامني و  احساس نا
گويد، او خود را  براي حضور مؤثر اجتماعي كيست؟ كوهن خود در پاسخ به اين سؤال مي

اند. در نتيجه به ديگران  كند كه ديگران با او صادق نبوده شناسد و احساس مي مسئول نمي
گيرد. ازآنجاكه تمامي هنجارهاي اجتماعي، خانواده را  ه فاصله ميشود و از جامع اعتماد مي بي

تواند نفرت و خشم خود را متوجه آن كند، لذا آن را به بيرون از  شمارد، جوان نمي مقدس مي
هاي اجتماعي همنواي با خود به مقابله با هنجارهاي اجتماعي  برد و با تشكيل گروه خانه مي

ترين علل گرايش جوانان به گروه همساالن بيرون از خانواده،  مهم خيزد؛ بنابراين، يكي از برمي
 ).14: 1383نسلي است (سخاوت،  مخدوش شدن روابط ميان

شناسان در اين بزنگاه، تحليل را به سمت بررسي نسبت ميان كاهش و ضعف روابط  جامعه
  برند.  خانوادگي، گسست نسلي و در نتيجه، كاهش نظارت اجتماعي مي

  ايران جديد متوسط طبقه در نخبگان سطح در تحول از حاصل ارزشي شكاف. 3
ويژه نخبگان سياسي، جامعة  فرضيه اين بخش از مقاله اين است كه با تحول در نگاه نخبگان به

ساز شكاف  تواند زمينه ايراني آبستن نابساماني و اختالل هويت ارزشي خواهد بود و ناچار مي
  امنيت اجتماعي باشد.نسلي و پس از آن، مخدوش شدن 
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كنند،  براي كساني كه در چارچوب گسست نسلي مسائل اجتماعي جوانان را بررسي مي
ديده يعني نيروهايي كه به نوعي  يافته و آموزش تحوالت نسلي، همراه با ورود نيروهاي مهارت
غيير هاي اخير ايران، ت شود. برخي روشنفكران سال تكنوكرات هستند، به چرخة قدرت ديده مي

و تحول نخبگان در سياست، دگرگوني، عضويت و ورود نخبگان سياسي به چرخة قدرت 
هاي زندگي  ها دغدغه كنند. به اين معنا كه انقالبي تفسير مي “استحاله”كشور را نوعي فرايند 
تر را  هاي جوان تدريج نسل شوند و اين ماجرا به كنند و پراگماتيست مي روزمره و عادي پيدا مي

با ابتناء بر اين نوع نگرش، نخبگان  ).99: 1382كند (سمتي،  مواجه ميغيير نگرش سياسي با ت
گري خود در تحوالت سياسي و اجتماعي كشور، باعث تغيير و تحول در  سياسي با نقش واسطه
هايي كه در اصل  شوند و در نهايت، نسل جوان جامعه و فرزندان خانواده نسل جديد جامعه مي

  شوند. اند، تحت تأثير نخبگان دچار تغيير و تحول مي ب جوشيدهاز درون انقال
از اين نظر، تحول در سطح نخبگان و تغيير بنيادين نگاه آنان جامعه را آبستن تحوالتي 

تواند در حوزة شكاف بين نسلي مؤثر واقع شود. در تحليل مؤلفه سازنده  كند كه مي ارزشي مي
وضعيت متحول در سطح نخبگان تبيين گردد. آنچه در گسست يا تفاوت نسلي در ايران بايد 

ترين طبقة  ترين تحوالت در طبقة متوسط اجتماعي كه فعال اين زمينه مهم است، اينكه مهم
  كنشگر سياسي اجتماعي هستند، رخ خواهد داد.

اند، كنش سياسي طبقه متوسط جديد  بر خالف آنچه كه برخي از نويسندگان ابراز داشته
زيري نيست. در واقع، برخي رخدادهاي  كارانه و سربه بيني، محافظه قابل پيشكنش همواره 
ترين قشر  ي مهمكه به لحاظ كم  ي مثال، كارمندان ـدهد برا هاي اخير نشان مي سياسي سال

طور خودآگاه ظرفيت سياسي خود را در رقم  توانند به مي ـ آيند اجتماعي اين طبقه به حساب مي
سازماندهي كنند. انتخابات مجلس ششم شوراي اسالمي با پيروزي زدن يك تحول سياسي 

طلبان و در چرخشي انتخابات نهم رياست جمهوري با پيروزي قاطع اصولگرايان  قاطع اصالح
  توان از اين جمله ارزيابي كرد. را مي

كارانه يا صرفاً  عنوان رفتارهاي محافظه فرهنگي و سياسي طبقه متوسط جديد به تحليل كنش
گرايانه نيست. قشر مديران كه بخشي اثرگذار در طبقة متوسط جديد  دافع انقالب اسالمي واقعم

جان اقتدار آرماني نظام جمهوري اسالمي دانسته عنوان حاميان و مرو اشتباه به بهرود،  به شمار مي
  ). 86: 1382شوند (مهاجرنيا،  مي

الب كه تحليل كنش فرهنگي هاي پس از انق شايد نخستين دگرگوني جدي سياسي در سال
باشد. در تحليل  76كند، انتخابات دوم خرداد  و سياسي طبقه متوسط جديد را اندكي پيچيده مي

طلب از چارچوب نظري ماكس وبر در تحليل تحوالت سياسي و  اين رخداد غالب روشنفكران اصالح
، 68مام خميني(ره) را در سال طلب رحلت ملكوتي ا اند. روشنفكران اصالح شناختي استفاده كرده جامعه

كنند. از نظر ماكس وبر  ارزيابي مي آغاز تغيير نگرش از گونة قدرت كاريزماتيك به عقالنيت مدرن
فرد خود جمع فراواني از مؤمنان را در يك منظومه  رهبري فرهمندانه با شخصيت منحصربه
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هويتي   از اين فرهمندي، گيري يك قداست برآمده كند و با شكل هدفمند آرماني سازماندهي مي
بخشد؛ ولي اين مشروعيت، گذراست و در  تازه و معنايي جديد و فراگير را به پيروان خود مي

هاي ابتدايي دهة  طلب معتقدند سال فرايندي دچار روزمرّگي خواهد شد. روشنفكران اصالح
انديشان ديني  هاي نو هاي جانشين شدن عقالنيت مدرن و گرايش مردم به فرآورده هفتاد سال

سكوالر باعث رويگرداني آنان از تلقي سنتي از دين و پيوستن آنان به جريان 
انديشي ديني عنواني  خواهي و تجديدنظرطلبي در اصول پايدار گذشته است. نو ساالري مردم

هاي جديد مبتني بر تجديدنظر در اصول تفكر اسالمي به كار  است كه غالباً براي طيفي از نظريه
پردازان اين حوزه عمدتاً با استفاده از رويكرد كالم  ). نظريه25 :1378ريه، يشود (بش ميبرده 

جديد غرب در تفسير مسيحيت و تطبيق آن بر اسالم، به دنبال تغيير نگرش بنيادي از حاكميت 
فقهي و ديني به پذيرفتن سكوالريسم در عرصة مديريت سياسي و اجتماعي و تكثرگريي 

  4عرصة فهم دين هستند.(پلوراليسم) در 
هاي مختلف  حضور پررنگ و اثرگذار شاگردان جريان روشنفكري ديني سكوالر در اليه

نگار تحت حمايت دولت،  عناوين مشاور، كارگزار و يا روزنامه سياسي دولت اصالحات با 
باعث به وجود آمدن حجم وسيعي از ادبيات سكوالر و تجديدنظرطلبانه در فضاي فرهنگي و 

بر مدرنيزاسيون پس از جنگ  76هاي ناظر بر رخداد دوم خرداد  برخي تحليل 5سياسي كشور شد.
متوسط متكي است. اين وضعيت خواه از آن تفسير مثبت يا  ةتحميلي و نقش آن در پيدايش طبق

 ةسال منفي شود، محصول عملكرد دولت كارگزاران سازندگي بوده است. در گزارش هشت
طبقه «منتشر شد، به گسترش  1376كه در سال “ سيماي سازندگي”د عملكرد دولت در سن

  .سازندگي اشاره شده است ةهاي كيفي دور عنوان يكي از شاخص به» متوسط
طبقه متوسط همچنين در رخدادهاي سياسي پس از انتخابات دهم رياست جمهوري در ايران 

ت ياسان رويدادهاي پس از انتخابات را نه برآمده از وضعشن اي داشت. برخي جامعه كننده نقش تعيين
فايدگي و سرخوردگي سياسي  اقتصادي يا نيروي محرك بسيج سياسي مخالفان، بلكه يك حس بي

  گويد: دانند. حسين بشيريه در اين رابطه مي عمدتاً متوسط شهري مي ةدر بين طبق
تاً شهري داشت، حول دو نامزد متوسط عمد ةاجتماعي كه پايه در طبق ـ  يك جنبش سياسي

طلب (يعني موسوي و كروبي) شكل گرفت كه بخش بزرگي از جمعيت را تحت نام جنبش  اصالح
  6سبز براي تغيير و اصالحات بسيج كرد.

  نسلي بين روابط فهم با رسانه گذاري سياست مالحظات. 4
تواند تدوين شود. رسانه  نميهاي نسلي  اي طبعاً بدون در نظر گرفتن خصلت راهبردهاي رسانه

كند. اين ضرورت  هاي فرهنگي برنامه توليد مي بايد بداند براي كدام مخاطب و با كدام ويژگي
 هاي خارجي از اهميت بيشتري برخوردار است. براي بخش تأمين برنامه

ز هاي راديو و تلويزيون ملي، آنچنان كه در كتاب سب هاي هدف برنامه ترين گروه يكي از مهم
شده در مركز طرح و برنامه سازمان  سازي تدوين هاي برنامه ترين محور سازمان صداوسيما (مهم
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ها هستند كه در پي  هاي سوم و چهارم انقالب است؛ زيرا اين نسل صدا و سيما) آمده، نسل
اند. آنچنان كه گفته شد، اعتياد و اشتغال  هاي گذشته جويي و متمايز ساختن خود با نسل هويت

شود. همين دو نسل  هاي نوين در همين راستا تحليل مي ين نسل مورد مطالعه به رسانههم
شوند تا هويت خود را بسازند.  اي نوين از سپهر فرهنگي متوسل مي هستند كه به هر مؤلفه

اي فرهنگ ليبرال غربي  ها محصوالت و خدمات رسانه اي از آن اموري نوين كه بخش عمده
دليل تغييراتي كه  هاي سنتي است؛ به ها و ممنوعيت ها نبود محدوديت است كه ويژگي بارز آن

هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي پديد آمده است  در نتيجه فرايند جهاني شدن و گسترش فناوري
هاي  هاي نسلي و همچنين شكاف ). بنابراين، بدون در نظر گرفتن تفاوت1390(خاشعي،

  ممكن و معتبر نخواهد بود.اي  هاي رسانه اجتماعي، طراحي سياست
اي رسانة ملي، نه آن الفاظ و جمالتي است كه از دهان  بديهي است مواضع و عمل رسانه

نشين  شود بلكه احساس ته هاي گفتگومحور خارج مي هاي برنامه گويندگان اخبار يا مجري
صويري به ها و عناصر ت اي است كه در پس اين ارتباطات كالمي از انبوه نمادها، نشانه شده

اي است كه بايد در يك متن و  دهد؛ زبان تصوير، لفظ نيست، قوة ناطقه مخاطب دست مي
پيوستار فهم شود. اين بدان معناست كه ما معتقديم يك اثر تصويري نظير يك مجموعه 
(سريال) از منطقي خاص برخوردار است و وحدتي دارد كه يك واقعيت يا مفهوم را به شكلي 

  كند. يخاص بازنمايي م
كريستين متز در فهم اثر تصوير قائل به يك زبان مستقل است. اين زبان مستقل آنچنان كه 
در بادي امر ممكن است فهميده شود، به معناي استفاده از واژگان يا اجزاي زبان رسمي نيست بلكه 

ي مختلف است كه از تركيب اجزا“ قوة ناطقه”منظور متز از اين زبان مستقل، قائل بودن به نوعي 
دنبال اين مسئلة بغرنج  آيد. درواقع، او به دهنده يك فيلم سينمايي يا تلويزيوني به وجود مي تشكيل

لوحانه به اين بيانديشيم كه كاراكترهاي فيلم  شود، نه اينكه ساده است كه يك فيلم چگونه فهميده مي
اي فهم سينما و تصوير به عرصة ه  تدريج در ميان نظريه گويند. حتي در نظري فراتر به به هم چه مي

  ).21: 1383شويم (ت. السيسور و ا. پوپ،  تحليل گفتمان و ساختار چنداليه وارد مي
طور عام،  اين مطلب از آن جهت مهم است كه بدانيم تحليل وضعيت رسانه و سينما و به

نقد تصوير نه يك نقد ظاهرگرايانه و متكي بر الفاظ و جمالت كه نقدي گفتماني با ابتناء بر 
ها و گويندگان يا  هاي متعدد تصويري است. نقد تلويزيون نقد جمالتي نيست كه مجري المان

آميختگي شكل و محتوا، و  آورند. درهم فيلم يا مجموعه تلويزيوني بر زبان ميبازيگران يك 
مثابه  شود بدون اتكاي تام بر ظاهر يك اثر، كل آن به تناسب اين دو در هنر تصويري باعث مي

دار بودن پرسوناژهاي يك  طور كه چادري بودن يا محاسن يك پيام تركيبي مطالعه شود. همان
محاسن  حجاب بودن يا بي كند. براي ضد دين دانستن يك اثر هم به بي ي نميدرام آن اثر را دين

  توان اتكا كرد.  بودن پرسوناژها نمي
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طور  هاي صبحگاهي و ظهرگاهي كه به نمايد كه آيا در انواع برنامه اكنون اين دغدغه رخ مي
ويژه  نوادگي (بههاي پرتكرار خا شود و همچنين، درام دار تهيه و پخش مي خاص براي زنان خانه

شود،  گفته توجه مي گانة پيش هاي طوالني خارجي) به مالحظات سه اپراهاي صابوني و مجموعه
  شود. يا همچنان چهرة آشناي طبقة متوسط جديد شهري است كه از قاب تلويزيون مشاهده مي

فارغ از ها  مجموعهها و  بدون توجه به اين مالحظات ممكن است زنان در اين برنامه
اختار سنتي خانواده تعريف شوند. حضور آزادانه زنان در جامعه، اشتغال زنان، فرزندگريزي، س

الي آموزش  فردي البه ها نسبت به تفريحات يا روابط ميان ل مردانة آنيالت تكميلي و تخيتحص
ا آنچه تواند ب ها همه و همه مي هاي ارتباطي به آن داري، آشپزي، بهداشت فردي يا مهارت خانه

شود، در تضاد يا تنافر قرار گيرد.  ي براي مخاطبان ايراني گفته ميدر مواضع اعالمي رسانه مل
هاي  هاي زن برنامه اين سبك جديد زندگي حتي در شيوة ارتباط كالمي و البته غيركالمي مجري

تركيبي با مهمانان مرد و كارشناسان قابل مالحظه و تحليل است. زناني كه در ظاهر محجبه و 
شناختي تناسبي با فهم سنتي يا انقالبي از  اند، ولي در رفتار و تعامل به لحاظ نشانه تي چادريح

  دين ندارند.
اين گرايش است. ممكن است  ةهاي اخير آن روي سك ايانه در سالگر يباال رفتن ادبيات مل

انقالبي گذشته گونه فهميده شود كه دوران تأكيد بر ادبيات ديني و  رفتار فرهنگي رسانه ملي اين
پرستي و سرزمين مادري و گذشته  گرايانه نظير وطن يت و بهتر است با رفتارهاي شيك ملاس

  دنبال اقناع مخاطبان باشند.  پرافتخار ملي به
هر  ام انتخابات براي ايجاد شور و نشاط انتخاباتي بيش ازبراي مثال، تلويزيون ملي در اي
هاي  كوتاه آمدن از قواعد رايج پوشش زنان يا مدلي و با وقت ديگري با پخش سرودهاي مل

گير نشان دادن رسانه تالش  هاي تلويزيوني براي همه غربگرايانه پوشش در جوانان در مصاحبه
گرايي يا تعهد شرعي در  كند. اين در حالي است كه ادبيات ديني يا انقالبي با تأكيد بر تكليف مي

  حاميان سنتي انقالب است.يك نظام ديني كمتر از حد مورد انتظار 
دهندة آن  هاي شكل نسلي و مؤلفه با تكيه بر تمامي مطالبي كه در تحليل وضعيت روابط ميان

ي برشمرد. اين گذاري رسانه مل را در عرصة سياستتوان مالحظاتي خاص  گفته شد، مي
ت طور كلي در سه حوزه متمركز خواهد بود: نخست، توجه به كاهش ارتباطا مالحظات به

خودبيگانگي  پذيري و انتقال هنجارها و بروز از كالمي و گسست عاطفي است؛ مخدوش شدن جامعه
هاي اجتماعي و تغيير رفتار سياسي تحت تأثير تحول در  با كاهش يا عدم حضور در مشاركت

  ترين مالحظات بايد مورد توجه رسانه قرار گيرد: عنوان مهم سطح نخبگان نيز به
  عاطفي گسست و يكالم ارتباطات كاهش. 4. 1

ارتباط كالمي عامي پيونددهندة دروني دو نسل به يكديگر است. بروز ناهمزباني هم در به كار 
ها يا زبان معقول بين دو نسل  بردن واژگان يا زبان ملفوظ و هم منطق نوع توضيحات و استدالل
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ن در ازاي همزباني و هاست. جذب شدن به گروه همساال گذشته و جديد يكي از اين ويژگي
شناسان همچون  سخني يكي از نخستين نتايج اين وقفه در ارتباطات كالمي است. برخي جرم هم

همنشيني ” يا“ هاي ترجيحي معاشرت”هاي مجرمانه را ذيل عنوان  ادوين ساترلند بخشي از گرايش
ايگزين شدن ارتباطات اند و آن را ناشي از ج تدوين كرده )Differential Association( “افتراقي

هاي  خواسته ). نوجوان1974دانند (ساترلند و كرسي،  كالمي همساالن با روابط سنتي والديني مي
زند.  خود نوعي انزواي ارتباطي را دامن مي گذارد و خودبه خود را با نسل بالغ در ميان نمي

هاي عاطفي  مشترك شود. كاهش فصل تري مي تدريج زمينه ساز رخدادهاي بزرگ همين اتفاق به
  7ترين اين اتفاقات است. مهم

علت مشكالت اقتصادي نسبت به گذشته بيشتر شده است. پدر خانواده  اشتغال والدين به
مجبور است براي رفاه خانواده خود بيشتر كار كند و گاه مادر نيز در اين امر به كمك همسر 

منزل دور كرده است؛ در نتيجه والدين  يها آيد كه اين امر والدين را از مسئوليت خود مي
رو شدن با فرزندان خود و حل مسائل آنان نداشته  ظرفيت روحي و رواني كافي را براي روبه

  باشند كه اين به مرور زمان باعث كاهش ارتباطات كالمي و سرد شدن روابط عاطفي است. 
آن در كاهش سطح سبب اثر  جمعي به اهميت ميزان استفاده كودكان از وسايل ارتباط

ارتباطات كالمي با والدين است. اتفاقي كه به مرور به گسست عاطفي و در نهايت، گسست 
انجامد. تحقيقات متعددي كه در آمريكا و انگلستان در مورد تأثير تلويزيون بر روي  هنجاري مي

ايل، چون توان ابتدا اين نتيجه را گرفت كه تلويزيون مثل ساير وس ها به عمل آمده، مي بچه
هاي آنان را در مورد  دهد، اضطراب هاي افراد بالغ در تماس قرار مي ها را با مسائل و ارزش بچه

دهد و خيلي زود پيچيدگي، شرايط  طور كلي احساس عدم امنيتشان را افزايش مي آينده و به
يا همساالن سازد. وقتي كودكي با خانواده  ها آشكار مي خانوادگي و اجتماعي و انساني را بر آن

تواند  كند كه به تلويزيون رو كند و آنجا مي بخشي ندارد، تمايل پيدا مي خود روابط رضايت
براي مدتي عرصه مسائل زندگي و احتماالً تنش خود را كاهش دهد (قرمزچشمه، منيري و 

 ). 1384ميرخاني، 

گيري روابط  هاي شكل زباني از بين رفته و زمينه تدريج هم در نبود ارتباطات كالمي مشابه به
عني نسل جوان و بالغ در لحظات متنوع و يشود. منظور از فصل مشترك  عاطفي مخدوش مي

مند شوند. ازآنجاكه وجود فصل  زودگذر در كنار هم باشند و از مصاحبت با هم بهره
عاطفي  يها هاست، در صورتي كه اين فصل مشترك عاطفي، عامل پيوند ميان نسل يها مشترك
  شود. ا از بين برود، خود موجب ايجاد گسست نسلي مييابد يكاهش 

  هنجارها انتقال و پذيري جامعه شدن مخدوش. 4. 2
عبارت ديگر، فرزندان  ادگيري، الگوپذيري نسل جوان از نسل بالغ است. بهيمنظور از فرايند 

كنند كه رفتارشان را با افراد بالغ انطباق دهند كه معموالً پسرها از رفتار پدران و  سعي مي
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كنند. اگر در روند الگوسازي اختاللي روي دهد،  دختران از رفتار مادرانشان الگوبرداري مي
صيت ديگري به جزء والدين خود الگوبرداري كنند و انطباق رفتاري با آن عني فرزندان از شخي

انجام بدهند، در صورت ادامه چنين وضعيتي، بحران در الگوسازي فرزندان با نسل بالغ پيش 
هاست. درواقع، چنانچه در رفتارهاي  گسست نسل ةكننده براي پديد آيد كه اين خود عاملي تقويت مي

ريختگي در روابط بين  هم توان قائل به نوعي به هاي شديدي با والدين مشهود باشد، مي جوانان تفاوت
دهد. هرگاه دلبستگي نسل جوان  مي نسلي شد. اين مسئله خود در عدم تعهد به فرهنگ بومي نشان

اعتمادي  بي افت و نسل جوان با ديده ترديد ويكاهش فرهنگي نسل بالغ  يها به فرهنگ و ارزش
  ها شكل يافته است. گسست نسل ةشود پديد نسل بالغ نگريست، گفته مي يها به گرايش

شود و به افراد  اي است كه باعث جذب توجه افراد مي گونه زندگي در عصر كنوني به
دهد؛ بنابراين، از  ن را نميبنيادي يها افتن پاسخيفرصت پردازش تأمل در مورد مسائل خود و 

كند كه اين وضعيت در دو نسل جديد و  شود و احساس تنهايي مي تر و دورتر مي خود بيگانه
كند. به عبارت  بالغ صادق است، اما نسل جديد بيش از نسل بالغ ازخودبيگانگي را تجربه مي

ته است، قادر به پيوند سبب اينكه ازخودبيگانگي نسبي را متأثر ساخ ديگر، نسل بالغ و جديد به
  ميان خود نيستند و پيوندهاي پيشين نيز در حال گسستن است.

  سياسي رفتار تغيير و ازخودبيگانگي بروز. 4. 3
فاصله گرفتن  ةتوان نشان مشاركت اجتماعي از حضور جوانان را مي يها محروم شدن فرصت

گيري تلقي  اجرايي و تصميم يها كديگر و نيز جدايي نسل جوان از جامعه و نهاديها از  نسل
متوسط جديد سخن گفتيم.  ةويژه در طبق گيري بحران هويتي به هاي شكل كرد. تاكنون از زمينه

آگاهي جوانان از شرايط شخصي و اجتماعي بر چگونگي رفتار شهروندي و گرايش آنان به 
شهروندي و ابد، تحقق يمشاركت در امور تأثير عمده دارد. چنانچه خوي فردي شدن تقويت 

ارتباطات  هاي پيشرفته اطالعاتي امروزه شود. با حضور فناوري تر مي مشاركت فرد در امور مشكل
  است.  را در بر داشته ييها ناپذيرتر از گذشته شده است. توسعه ارتباطات پيامد تر و كنترل گسترده
توجهي  بندي كلي بايد گفت: بخشي از جوانان امروز ايران در سطح قابل ك جمعيدر 

علت اختالالت  كنند و اين روند به هاي سياسي، احساس ازخودبيگانگي مي نسبت به فرايند
پذيري سياسي آنان تشديد شده است. نسبت قابل توجهي از جوانان در  موجود در فرايند جامعه

ارزيابي خود و تصور از هويت خويشتن، وضعيت نابسامان و آنوميك جامعه را در ذهن خود 
طور  كنند، در حالتي از گسستگي بين خود و جامعه قرار دارند. همان رده و احساس ميتصوير ك

، يكي از 1368ـ76ساله  هشت ةگيري طبقه متوسط در طول دور كه گفته شد، پيدايش و شكل
دوم حاكميت نظام جمهوري اسالمي بود كه  ةهاي اساسي تحوالت سياسي اجتماعي ده ويژگي

هاي دانشگاهي و دانشجوياني بودند كه در اثر رشد و توسعه جهشي اين طبقه، نيرو ةبخش عمد
  ويژه آموزش عالي پرورش يافتند.  در بخش آموزش و به
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تر، به تاريخ سياسي  ظاهر با تاريخ سياسي معاصر ايران يا به عبارت دقيق بهاين مطالب كه 
د به ما در اثبات يا رد توان ايران پس از انقالب مرتبط است، از آن رو حائز اهميت است كه مي

شكاف نسلي ارزشي در ميان جوانان كمك كند. برخي روشنفكران متمايل به غرب از تعبير 
در تحليل اثر تفاوت نسلي در وضعيت سياسي و اجتماعي ايران  “شناختي مشروعيت روان”

، به “اه نسلشناسي سياسي انقطاع  روان”اي با عنوان  كنند. محمدرضا جاللي در مقاله استفاده مي
  ).89: 1382پردازد (جاللي،  سنجي اين تحوالت ارزشي با گسست نسلي مي نسبت
شناختي با توجه به معناي مشروعيت مبني بر استوار بودن بنيان حاكميت  مشروعيت روان 

بر خواست و نظر مردم و استقرار ادواري اركان حكومت بر اساس انتخاب مردم، در قياس با 
ا نسبت الگوهاي رفتاري، ارزشي و هنجارهاي حاكميت مستقر يالر به انطباق سا مشروعيت مردم

شناختي زماني كه تطابق بااليي ميان  با الگوهاي رفتاري اشاره دارد. از اين رو، مشروعيت روان
الگوهاي اعتقادي و تبليغي حاكميت و حاكمان و الگوهاي رفتاري عيني و ذهني مردم وجود 

شود. البته بايد توجه داشت در صورتي كه رفتارهاي شخصي همسو با  داشته باشد، حاصل مي
 يها شناختي باالست و در صورت همسو نبودن با ارزش حاكميت باشد، مشروعيت روان يها رزشا

پايين قرار دارد. مسلم است در صورت وجود شكاف  ةشناختي در رد روان حاكميت مشروعيت
  شويم.  تر مي ها نزديك انقطاع نسل ةرفي، به پديدميان هنجارهاي تبليغي رسمي و متداول ع
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 گيري نتيجه
ي را ريزي براي رسانه مل ان ما برنامهها در زندگي امروز جوان حضور فعال و رقابتي انواع رسانه

هاي نسلي  بدون در نظر گرفتن خصلت ه است. راهبردهاي رسانه ملي طبعادشوارتر كرد
هاي فرهنگي برنامه  تواند تدوين شود. رسانه بايد بداند براي كدام مخاطب و با كدام ويژگي نمي

هاي غرب مدرن تن به تغييرات  ها و ارزش كند. ايران معاصر از زمان مواجهه با مؤلفه توليد مي
 ةي داده است. اين تغييرات در طبقهاي مستقر سنت در نگرش شهروندان به هنجارها و ارزش

تر بوده است. از  تر و عميق ترين كنشگران جامعه شهري جديدند، سريع متوسط جديد كه فعال
نسلي انجاميده است.  طرفي، سرعت و شتاب تغييرات اجتماعي به بروز اختالالتي در روابط ميان

تر گسست يا شكاف نسلي  انهاين اختالالت را چه تفاوت نسلي بدانيم و چه با تحليلي بدبين
  اي ممكن و معتبر نخواهد بود. رسانه يها بخوانيم، بدون در نظر گرفتن آن، طراحي سياست

هاي  نسل ويژه متوسط جديد شهري به ةتوان از ارتباط طبق آنچه حائز اهميت است اينكه نمي
اي روشنفكري نقش ه ها و ساير فرآورده پوشي كرد. رسانه ها چشم جوان و نوجوان آن با رسانه

كنند. ارضاي حس و نياز به رضايت فكري و اقناع  هاي مرجع را براي اين طبقه ايفا مي گروه
ويژه دانشجويان و متخصصان  متوسط اجتماعي به ةسياسي و فرهنگي، اقشار مختلف طبق

سايل دهد. نياز و عالقه اينان به و ها سوق مي سوي استفاده بيشتر از رسانه كرده را به تحصيل
عنوان حدفاصل نخبگي با خود طبيعتاً بسيار بيشتر از ارتباط ساير طبقات  جمعي به ارتباط

 ةهاي پايين مانند روستانشينان يا طبقات باالي برخوردار و يا حتي طبق اجتماعي (چه طبقه
  متوسط سنتي) است.

 نويس شخصي، تلفن همراه و اشتراك در شخصي، وب ةافراد اين نسل داراي رايان
نوين  يها بوك هستند. از طرفي رشد چشمگير استفاده از فناوري مجازي همانند فيس يها شبكه

و آشنايي بسيار باال و بدون واسطه  يها اي و شبكه رايانه يها ارتباطي و اطالعاتي همچون بازي
 هنري و يها مجازي و مجله يها اي، رسانه ماهواره يها با فرهنگ ليبرال جهان از طريق رسانه

طور خاص  ها با رسانه دقت بيشتري شده و رسانه به شود در تعريف نسبت آن ورزشي باعث مي
  گذاري كند. ها سياست براي آن

آن  ةدهند هاي شكل نسلي و مؤلفه با تكيه بر تمامي مطالبي كه در تحليل وضعيت روابط ميان
برشمرد. اين ي گذاري رسانه مل سياست ةتوان مالحظاتي خاص را در عرص گفته شد، مي
طور كلي در سه حوزه متمركز است: نخست، توجه به كاهش ارتباطات كالمي و  مالحظات به

پذيري و انتقال هنجارها و بروز ازخودبيگانگي با  گسست عاطفي است؛ مخدوش شدن جامعه
اجتماعي و تغيير رفتار سياسي تحت تأثير تحول در  يها كاهش يا عدم حضور در مشاركت

ترين مالحظات بايد مورد توجه رسانه قرار گيرد. با توجه به تمام  عنوان مهم بهسطح نخبگان 



 

18

اره
شم

م/ 
 يك
م و

ست
ل بي

 سا
/

3
 

گذاري  سياست ترين مالحظات ها نكات ذيل را به عنوان مهم شود رسانه نچه گفته شد، پيشنهاد ميآ
  اي مد نظر قرار دهند: رسانه

دداري از سوق دادن هاي نوين ارتباطي نظير اينترنت و خو تعادل در ترويج استفاده از ابزار .1
 افراطي جوانان در استفاده از اين ابزار؛

 تقبيح سبك زندگي فردگرايانه و تجردگزيني؛ .2

 مداري در فرهنگ ايراني؛ گرايي و خانواده تصويرسازي مداوم از خانواده .3

هاي  استفاده از احساسات ضد امپرياليستي طبقه متوسط جديد و پرهيز از تبليغ انگاره .4
 هاي سياسي؛ ويژه در بزنگاه به گرايانه ملّي

هاي ديني  به اين معنا كه ظهور فرزنداني همگرا با ارزش» گسست نسلي« ةكرده برساخت وارونه .5
  هايي واگرا با دين و انقالب در كانون توجه قرار گيرد و نه برعكس؛ و انقالبي از دل خانواده

  ها نوشت پي
 

جمهوري ايران، تعـداد كاركنـان دولـت در    ريزي و نظارت راهبردي رياست  . مطابق اعالم رسمي معاونت برنامه1
افـزايش   1385ميليـون نفـر در سـال     5/2سال پس از انقالب به بيش از چهار برابر يعني حدود  عرض فقط سي

هاي اطالعات،  ) كه اين آمار شامل نيروهاي نظامي و انتظامي، كارمندان وزارتخانه84: 1386يافته است (مطلبي، 
 شود. هاي دولتي نمي هاي تحت پوشش شركت سلح و شركتدفاع و پشتيباني نيروهاي م

 (Sempathy) جوست و انسان نو، انساني داراي توانايي همدلي گويند كه مشاركت اي نو مي از نظر لرنر به جامعه. 2

زعـم   يابند و هريك در ايجاد ديگري مؤثر است. بـه  زياد. كه اين دو در كنار يكديگر و به موازات هم تكوين مي
جا الگوي غربي نوسـازي از افـزايش    اين روند در تمامي جهان يكسان اجرا مي شود؛ بدين معنا كه در همه لرنر

هـا وافـزايش كـاربرد     شود كه منجر به افزايش سواد وافزايش سواد به افزايش كاربرد رسـانه  شهرنشيني آغاز مي
دهنـدگان همـراه بـوده     ا افـزايش رأي ها با مشاركت اقتصادي و سياسي بيشتر و مشاركت سياسي بيشتر، ب رسانه

 ).1387،32است (باهنر،
هاي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان دربارة ضرورت اصالح نظام آموزشي بر  توان به هشدار در اين زمينه مي. 3

هاي اختصاصي زن و مرد و بيانية تحليلي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان به مناسبت  ها و مسئوليت اساس ويژگي
 زن مراجعه كرد.روز 

ها و مقاالت روشنفكران سكوالري چون محمد مجتهد شبستري، عبدالكريم  توان به كتاب در اين زمينه مي .4
هاي بحث روشنفكري مانند حلقه  سروش، حسين بشيريه، محسن كديور و مهدي حائري يزدي و تشكيل حلقه

 .طلب اشاره كرد هاي ماهانه روشنفكران اصالح كيان يا نشست
توان به توليدات فرهنگي كساني چون سعيد حجاريان، اكبر گنجي، حسين آقاجري، عبدا...  در اين زمينه مي .5

هايي چون: جامعه،  الدين و باقي در انتشار روزنامه پور، حسن يوسفي اشكوري و عماد نوري، محمدرضا جاليي
 و... اشاره كرد. نشاط ، صبح امروز، عصر آزادگان، بيان، مشاركت، طوس، بهار، همبستگي

 . 1388آذر  13، لوگوسدكتر حسين بشيريه با نشريه  ةمشروح مصاحب. 6
طور متوسط شش روز در  گويد، به اي را به ورود بيگانه تعبير كرده است و مي گاير، ورود ابزارهاي رسانه مك. 7

گذارد. اين  زند و تأثير مي سرمي اي كه آزادانه در همه جاي خانه اي درخانه شما حضور دارد. بيگانه هفته، بيگانه
ا از واقعيت است. ما به او يها در تشخيص رؤ اي دارد و آن محدود كردن توانايي ما و بچه بيگانه وظيفه ساده
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هايمان هشدار  ها به بچه مان شود. اگر ما درباره بيگانگان و غريبه دهيم كه در هر ساعتي وارد خانه اجازه مي

زند و هرچه  دهيم. اين بيگانه يكسره حرف مي ها نمي درباره اين بيگانه هيچ هشداري به بچهدهيم، متأسفانه  مي
وسعت دنياي  ) دربارهGutter 1999شوند. جان تيلورگاتر ( گويد و ديگران هم سراپا گوش مي خواهد مي مي

ه دنياي حقيقي و ها با صرف وقت كودكان به دنياي مجازي، فرصت تجرب گويد: تلويزيون و رسانه مجازي مي
كند و اين امر آنان را  آميز را از آنان سلب مي آور و حتي مخاطره هاي جذاب، نشاط آشنا شدن با واقعيت

آورد. گاتر براي جبران اين موضوع، اعتقاد دارد كه كودك را با دنياي واقعي آشنا  حوصله، حسود و... بار مي بي
تي، زنان در آمريكا بيشتر از اينكه به فكر مراقبت  .واي .در گزارش اندهد.  كنيد، طبيعت مابقي كارها را انجام مي

كنند. در اين گزارش آمده است كه اين زنان در مرتبه اول، تلويزيون  از كودكان خود باشند، تلويزيون تماشا مي
دكان و صحبت هاي بعدي ارتباط قرار دارند. مراقبت از كو خانه و صحبت با تلفن در ردهكنند و خريد  تماشا مي
كاهش  ةمنزل ، به شود، صرف وقت زياد براي رسانه طور كه مالحظه مي تر قرار دارند. همان ها در مراتب پايين كردن با آن
گرايي منجر خواهد شد  ويژه با كودكان است. اين روند، به افزايش فردگرايي و كاهش جمع هاي انساني به ميزان ارتباط

شود. اين مسئله در نهايت، به  هاي خانواده قلمداد مي انسجام خانواده و كاهش ارزشكه عامل مهمي در آسيب ديدن 
م. در 1970زند. جرج گربنر و تري گراس كه در دهة  ميزان اعتماد عمومي و امنيت اجتماعي ناشي از آن لطمه مي

خيلي زياد تلويزيون نگاه  كردند، به اين نكته رسيدند كه تماشاگران افراطي كه كار مي“ اننبرگ”مدرسة ارتباطات 
كنند. تماشاگران  بينند كه خيلي كم تلويزيون نگاه مي تر از كساني مي تر و ترسناك كنند، دنياي واقعي را خطرناك مي

كنند و از دنياي واقعي هراس بيشتري دارند. گربنر و گراس  افراطي تلويزيون، به همشهريان خود كمتر اعتماد مي
ساعات پربينندة تلويزيون، در ايجاد ترس تماشاگران افراطي نسبت به خطرات دنياي واقعي دريافتند كه خشونت در 

كند؛ براي مثال، تماشاگران افراطي، تمايل كمتري به اعتماد داشتن به ديگران نسبت به تماشاگران معمولي  مبالغه مي
  )www.prob.org  :in quoted( دارند
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