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تأملی بر رنجهای جوان امروز ایرانی

بیگانهای میان ما

مناســبات جامعه با جوانان بحثبرانگیز شده است چون خود را «سوژه» و جوانان را «دیگری» فرض کردهایم

دکتر مقصود فراستخواه
عضو هیأت علمی
مؤسسه پژوهش
و برنامهریزی آموزش عالی

ما هنوز تولد «سوژه ایرانی» را باور نکر دهایم و مرتب جوانی که خود
میتواند راهحل باشد را به «مسأله» بدل میکنیم .مرتب اعمال آنان را
ارزیابی کرده و برچسبهای خودمان را به آنان میزنیم؛ اینکه دینداری
در آنها تضعیف شده است ،مدرکگرا هستند ،بحران هویت دارند و در
کل در وضعیت آنومیکی به سر میبرند! و با همین قضاوت برای جوانان
سیاستگذاری میکنیم و هیچ اعتنایی به خواستههای آنان نداریم و گویی
نگاه سراسربین حکومت همه چیز را در خصوص آنان میبیند و کنترل
میکند

آیا ما سکوالر شدهایم؟
نگاه حداکثری به دین
آغاز عرفی شدن است

دکتر قاسم پورحسن
استاد فلسفه دانشگاه
عالمه طباطبایی

منبعcorbis :

بـ ــا وجـ ــود آثـ ــار بسـ ــیاری کـ ــه درباره
«عرفـ ــی شـ ــدن» و «سکوالریسـ ــم»
نوشـ ــته و ترجمه شده اسـ ــت اما هنوز
بهمعنـ ــای واحدی برای عرفی شـ ــدن
یا سکوالریسم نرسـ ــیدهایم .نمیتوان
یکسـ ــره سکوالریسـ ــم را بـ ــه معنـ ــای
حـ ــذف دیـ ــن از عرصـ ــه عمومـ ــی در
نظرگرفـ ــت؛ چرا که «حذف» میتواند
طیـ ــف معنایـ ــی گسـ ــتردهای داشـ ــته
باشـ ــد؛ حـ ــذف حداکثرگرایانه ،حذف
حداقلگرایانـ ــه یـ ــا حتـ ــی میتواند به
معنـ ــای کاهش نقش دیـ ــن در عرصه
عمومی یا تمایـ ــز و تفکیک نهاد دین
از نهاد قدرت و سیاسـ ــت باشد .به این
اعتبار نمیتـ ــوان معنای واحدی برای
سکوالریسـ ــم یا عرفی شدن بیان کرد.
هرجا از سکوالریسـ ــم سـ ــخن به میان
آمـ ــد ،مقصود مخالفت یـ ــا ضدیت با
دین یا مذهب نیست.

از طرف دیگر ،شـ ــواهد حاکی از آن
است که ما «سکوالریسـ ــم» را تنها در
معنـ ــای سیاسـ ــی آن فهـ ــم کردهایم؛
ایـ ــن در حالی اسـ ــت که ایـ ــن تلقی از
سکوالریسم مربوط به نیم ه دوم سده
هفدهم است و کمتر از سکوالریسم در
اخالق ،معرفتشناسـ ــی و حوزههای
دیگر بحـ ــث کردهایم و بایـ ــد بپذیریم
که امروزه همه ساحات با سکوالریسم
نسبت پیدا میکند.
سکوالریسـ ــم فـ ــارغ از ابعـ ــاد،
دورههای مختلفی نیز دارد؛ نخسـ ــت،
دوره خام و ابتدایی سکوالریسم است
کـ ــه آن را «دوره تفکیک» مینامم .در
این دوره ،هیـ ــچ بحث نظری در مورد
سکوالریسم و عرفی شدن نداریم.
دور ه دوم ،دور ه شـ ــکلگیری
بنیادهای نظری سکوالریسـ ــم اسـ ــت
که بـ ــا اصالحات اجتماعی و سیاسـ ــی
یعنی بـ ــا رنسـ ــانس آغاز میشـ ــود؛ از
ایـ ــن رو ،در اواخـ ــر سـ ــده شـ ــانزدهم و
اوایل سـ ــده هفدهم ما بتدریج مسأله
قدسـ ــیتزدایی و عرفی شدن را شاهد
هستیم .علت آن را هم میتوان ظهور
پروتستانتیسم دانست.
دور ه سـ ــوم ،متعلـ ــق بـ ــه دوره
روشـ ــنگری اسـ ــت؛ در ایـ ــن دوره ،ما با

مصائب جوانی

دکترمحمدسعید
ذکایی

استاد جامعهشناسی
دانشگاه عالمهطباطبایی

ج جوانی» از موضوعات ســـهل و ممتنع اســـت .مصائب جوانـــی را با کلید واژههای
گفتن از «رن 
مختلفـــی میتوان درک کرد که از آن جمله «بحران هویت»« ،ریســـکها و مخاطرات»« ،ابهام
و پیچیدگیها» و «ســـرخوردگیها و سرگشتگیها» است« .رنج» به معنای میزان فاصله از «امر
مطلوب» است .رنجها همواره تابع امکانات زیرساختی ،رفاهی و فرصتهای اقتصادی نیستند
جبرساختهذهنجواناست.برخیتحلیلگراناجتماعیبراینباورندکهدرجوامع
بلکهگاهیرن 
مدرن ،جوانی به «مســـأله» بدل شـــده اســـت در حالی که جوانی از ظرفیتی برخوردار است که
میتواند راهحلی برای بسیاری از چالشهای مدرن ما باشد .در دنیای مدرن ،رنج جوانی برآمده
از سه مؤلفه «مفهوم نسل»« ،فاصله نیاز و امکانات واقعی» و «تعامل ساختار و فرهنگ» است.
بحث رنج در جوانی
اگر بخواهیم به ســـابقه مطالعاتی ِ
اشاره کنیم ،میتوانیم از کتاب «جوانی پررنج» اثر دکتر
محمدحسن ناصرالدین صاحبالزمانی نام ببریم که
در سال  1344منتشر شد که بینامتنیت های بسیار در آن
به چشـــم میخورد و از متنهای مرجع خوبی استفاده
کرده است .صاحبالزمانی در اینکتاب رنجهایجوانی
رادر 17مؤلفهلیستمیکند؛تحصیل،تفریح،مقبولیت
و خودیابـــی ،نمایشـــگری و بیانگری ،مســـأله جنســـی،
همســـرگزینی ،طـــاق ،نظـــام وظیفه ،جنگ نســـلها،
همزیســـتی بدون تفاهـــم ،تضاد ارزشهـــا ،ناهمگونی
مدرسه و جامعه ،عدم استقالل یا استقالل زیاد ،فاصله
تمنیات و خواســـتهها با فرصتها ،نبود راهبری و الگو،
هراس از رقیب ،نداشـــتن آرمانهای اجتماعی ،تنش و
ارتباط با خانواده .فارغ از دادههای این کتاب که مربوط به
سالهای دهه  40است ،به نظر میرسد که مسائل امروز
جوانان ،از یک سو وجهی جهانی و از سوی دیگر وجهی
ســـاختاری و فرهنگـــی به خود گرفتـــه و قالبی «جهان-
وطنی» پیدا کرده است .وضعیتی که امروزه پیش روی
جوانان ایرانی قرار گرفته است متضمن مجموعهای از
«تداومها» و «گسستها» است:
.1تداومها؛ دربر دارنده محرومیتها و کمبودها است و
از آن جمله میتوان به نابرابریها بر حسب جنسیت و
طبقه،جغرافیا ،شهر ،روستا اشارهکرد.
 .2گسستها؛ در بردارنده مفهوم گذار جوانی است؛ به
ایـــن معنا که افراد زودتر وارد دوره جوانی شـــده و دیرتر
از آن خارج میشـــوند .این در حالی است که در گذشته
فاصله بین بلوغ و ازدواج را مرز جوانی میدانستند .اما
امروزه دوره جوانی طوالنیتر شده است چرا که با ارتقای
نظام سالمت ،افراد زودتر به بلوغ رسیده و از آن طرف به
دلیل فراهم نبودن شرایط دیرتر ازدواج میکنند .مسیر
«گذار جوانی» غیرخطی شده است ،به این معنا که استانداردها به هم ریخته است؛ میتوان اول
ازدواج کرد و بعد درس خواند یا اول دنبال کار رفت و بعد در دهه چهارم و پنجم زندگی ادامه
تحصیل داد و ...ما جامعهشناسان این فرآیند را «غیرخطی شدن» مینامیم .این در حالی است
که در گذشـــته یک چرخه منظم برای گذار جوانی وجود داشـــت که مسیر جوانی را «تعریف» و
البته «تحمیل» میکرد.امروزه جایگاه جوانان در خانوادهها ارتقا یافته و در حال حرکت به سمت
دموکراسی و همگرایی هستند .بنابراین ،تنشها و تضادهای خانوادگی که در دورهای موضوعی
برای مناقشه بود تقریباً امروزه رخت بر بسته است .سیاست فرهنگ نقش پر رنگتری یافته و
تأثیرات خود را بر انتخابهای فراغتی جوانان گذاشـــته است و امروز «تنوع» به واسطه تفکیک
اجتماعی و تکنولوژی ،فردیت و تحرک اجتماعی بیش از گذشته خودنمایی میکند.
طرح ازkhalaji :

بهنظر میرســـد ایـــن روزها مناســـبات
جامعه مـــا با جوانان بحثانگیز شـــده
اســـت و جوانان امروز «ابـــژهای» برای
بزرگان رســـمی ایـــن جامعه شـــدهاند.
گویی ،ما هنـــوز تولد «ســـوژه ایرانی» را
باور نکر دهایـــم و مرتب جوانی که خود
میتواند راهحل باشـــد را به «مســـأله»
بـــدل میکنیـــم .مرتب اعمـــال آنان را
ارزیابی کرده و برچســـبهای خودمان
را بـــه آنان میزنیم؛ اینکـــه دینداری در
آنان تضعیف شـــده اســـت ،مدرکگرا
هســـتند ،بحران هویت دارنـــد و در کل
در وضعیت آنومیکی به ســـر میبرند!
و بـــا همیـــن قضـــاوت بـــرای جوانـــان
سیاســـتگذاری میکنیم و هیچ اعتنایی
به خواســـتههای آنـــان نداریـــم و گویی
نگاه سراسربین حکومت همه چیز را در
خصوص آنان میبیند و کنترل میکند.
ما جوانان را بر بنیاد برساختشـــده
اجتماعـــی خودمان تعریـــف و ارزیابی
میکنیـــم و پیوســـته آنـــان را موضـــوع
تابوهـــای خود قـــرار میدهیـــم .قدرت
صـــدا ،متـــن ،سیاســـت و انضبـــاط
اجتماعـــی مـــا از خانـــواده تـــا کالس
درس ،سازمانهای کار ،میدان ورزشی،
دانشگاه ،حوزههای مشارکت اجتماعی،
ان.جی.او.ها و دیگـــر حوزههای مربوط
بـــه جوانان را دربرمیگیـــرد .جوانهای
امـــروز بـــه تعریـــف جامعهشـــناختی
عمدتاً متولدهای دهه  70 -80هستند؛
یعنی ،نه خاطرهای از جنگ دارند و نه
خاطرهای از انقالب .با این حال ،مرتب
آنان را ابژه کـــرده و ارزشها ،هنجارها،
ایماژهایمـــان را بـــرای آنـــان روایـــت
میکنیـــم و در ایـــن فضا ،صـــدای آنان
کمتر در جامعه ب ه گوش میرسد.
جوانـــان دیـــروز« ،ذخیـــره ســـنی»
ن امروز «تنش سنی»
داشـــتند اما جوانا 
دارند و آنان که ذخیره ســـنی داشـــتند،
برای آنان که تنش ســـنی دارند ،مرتب
برنامهریزی کـــرده و نصیحت و توصیه
میکننـــد .منظـــور از «ذخیـــره ســـنی»
این اســـت که جوان دیروز ذخیره ارضا

داشـــت؛ مـــا خاطـــرهای از دوره رشـــد
صنعتی قبل از انقـــاب داریم .خاطره
قدرت و پیروزی سیاســـی در انقالب57
داریـــم .مـــا خاطـــره پایـــان ،خاطـــره
سازندگی و اصالحات بعد از تندرویها
و جنگ تحمیلی را داریم .اما اینها برای
جوانهای امروز تنها روایت اســـت و نه
خاطره.
در این فضا ،خاطـــره جوان امروزی
«بیقدرتـــی» اســـت و نمونـــه آن را
لهای
میتـــوان در جنبشهـــای ســـا 
اخیـــر او دیـــد .خاطـــره آنـــان قناعـــت
سیاسی است (آنان قناعت کردند پای
صندوقهای رأی آمدند) .خاطرهشان
مقاومت اســـت (بـــرای اینکـــه بتوانند
لبـــاس دلخـــواه خـــود را بپوشـــند).
جوانهای ما باید بر ســـر سبک زندگی
مقاومـــت کننـــد .بـــرای جوانـــان نـــوع
پوشـــش ابتدا سبک زندگی بود اما بعد
تبدیل به مقاومت شـــد .خاطره جوان
ما بحران اســـت آن هـــم در خصوص
پیشپا افتادهترین اموری که ما تجربه
کردیـــم .ما آب ،خـــاک و هـــوا را پیش
افتادهترین چیزهـــا میدیدیم هرچند
کـــه در واقـــع از ارزشـــمندترین مواهب
بشری است.
تجربهای که جوان امـــروزی ما دارد
«مهاجرت مبهم» اســـت .همـــواره به
این میاندیشـــد کجا باید بـــروم ،خارج
از مرزها هم خبری نیست .نیم میلیون
جمعیت ما در کشـــورهای توسعهیافته
به ســـر میبرند .ولی مهاجـــرت جوان
امـــروزی بـــا مهاجـــرت جـــوان دوره ما
متفاوت اســـت .ما به اتوپیـــا مهاجرت
میکردیـــم ولـــی جـــوان میفهمـــد که
امروز دیگـــر آن طرف مرزهـــا اتوپیایی
وجود ندارد .جوان مهاجرت میکند به
هر جایی که شـــاید بهتر از اینجا باشد و
شاید نباشد.
جـــوان دوره مدرنیزاســـیون (بعد از
« )1332-1350زائر» بود؛ چه زائر کاخ
جوانان چه زائر حســـینیه ارشاد .جوان
دیروز یـــک آرمان و دنیـــای مطلوب را
دنبال میکـــرد اما جـــوان دوره امروز و
پســـامدرن و خصوصاً در جامعهای که
مدرننشـــده در حـــال پرتاب شـــدن به
جامعه پستمدرن اســـت ،زائر نیست
در به در اســـت .جوان دوره ما «دلشده
آرمانشـــهر» بود اما جـــوان دوره کنونی
«دلزده ویرانشـــهر» اســـت البته این را
در یـــک مقیـــاس دیگـــری در اروپا هم

میتوان دید.
جوان امـــروز «تنـــش ســـنی» دارد،
تنش کیفیت آموزشـــی ،کنکور ،سالمت
(مرتب ســـن خودکشـــی ،ســـکته و بزه
پاییـــن میآید) ،جوان امـــروزی «تنش
تنهـــا زیســـتی» دارد چراکـــه زمینـــه و
بســـترهای الزم بـــرای ازدواج فراهـــم
نیست و از طرفی میزان طالق افزایش
یافته اســـت .جـــوان امروز تنش مســـیر
شـــغلی دارد چـــرا کـــه ما تعـــداد قابل
توجهـــی بیـــکار تحصیلکـــرده داریـــم.

جوان امروز تنش مســـکن و زیستبوم
دارد .جـــوان امروز تنـــش امنیت جانی
دارد (دختران شـــینآباد) ،جوان امروز
تنش داشتن ملت –دولت ،تنش سبک
زندگی (مسأله دختران هنجارشکن در
اینستاگرام) دارد و...
از این جهت اســـت کـــه معتقدم ما
جوان ایرانی را «ابژه» دیدهایم و خود را
بهعنوان «سوژه» بر او تحمیل میکنیم
که به یکبـــاره دچار انحرافی نشـــود .در
ایـــن فضا ،ما جوانها را نـــه تنها «ابژه»

بلکه بـــه «دیگری» هم بـــدل کردهایم؛
از همین رو اســـت کـــه مناســـبات ما با
جوانان ایـــن روزها بحثبرانگیز شـــده
است.
*مکتـــوب حاضـــ ر متـــن ویرایش و
تلخیص شـــده «ایـــران» از ســـخنرانی
دکتر محمد سعید ذکایی و دکتر مقصود
فراســـتخواه اســـت کـــه در نشســـت
«جوانـــان و جوانی در ایـــران؛ تأملی در
رنجهای جـــوان امروز ایرانـــی» 1مرداد
ماه در مؤسسه رحمان ارائه شد.

جریان رادیـ ــکال سکوالریسـ ــم مواجه
میشـ ــویم و در همین دوره اسـ ــت که
معنای ضدیت با دین شکل میگیرد.
دور ه چهارم ،دور ه معاصر اسـ ــت؛
در این دوره تمام سـ ــاحات ما را عرفی
شـ ــدن فراگرفته اسـ ــت و مـ ــا «انقطاع
کامل از ساحت قدسی» داریم .به این
معنا که امروزه اکثر جوامع در ساحت
عمومـ ــی از «خـ ــرد جدیـ ــد» کمـ ــک
میگیرند و آن را منشأ میدانند.
بهنظر میرسـ ــد همه مـ ــا در ایران

یکسره با سکوالریسم مخالف هستیم،
چون سکوالریسـ ــم را جریان ضددینی
میدانیم و گاهـ ــی در ترجمهها عرفی
شـ ــدن را انقطـ ــاع از حوز ه قدسـ ــیتی یا
حوزه مـ ــاورا معرفی میکنیـ ــم .از این
رو ،ما نخست باید تالش کنیم معنای
درسـ ــت عرفـ ــی شـ ــدن را بفهمیـ ــم
چراکه سکوالریسـ ــم به ما میگوید که
اگر واجـ ــد «دیـ ــن حداکثری» باشـ ــید
و هم ـ ـ ه مناسـ ــبات را از منظـ ــر دیـ ــن
ببینیـ ــد ،این خـ ــود اتفاقاً آغـ ــاز عرفی

شـ ــدن دین اسـ ــت ،چون دیـ ــن چنین
ظرفیتی ندارد .در ایـ ــن فضا ،به جای
دین« ،فهـ ــم دین» مبنـ ــای داوری در
مناسبات جمعی میشوند.
از این رو ،درسـ ــت در جایی که ادعا
میکنیم همه روابط و مناسـ ــبات را از
منظـ ــر دین میبینیم ،از دین قدسـ ــی
فاصلـ ــه گرفتهایم .چون دین قدسـ ــی
چنین ظرفیتی را برای هم ه مناسبات
ندارد و چون ندارد شما «فهم دینی»
را به جـ ــای آن مینشـ ــانید .به همین

دلیل اسـ ــت که گاهی میگوییم فقهی
کـ ــه ادعـ ــای مطلقیـ ــت دربـ ــاره هم ـ ـه
مناسـ ــبات بشـ ــری دارد ،بـ ــه یـ ــک امر
عرفی و بشـ ــری بدل شده است .از این
رو ،اکثـ ــر جوامعی که نـ ــگاه رادیکال و
حداکثرگرایانـ ــه بـ ــه دین دارنـ ــد زمینه
مناس ـ ـبتری برای عرفی شدن دارند.
عرفی شـ ــدن بـ ــه مثابه این اسـ ــت که
بتدریـ ــج از خـ ــود «دیـ ــن» به سـ ــمت
«فهم دینـ ــی» حرکـ ــت کنیـ ــم .اگر ما
نتوانیم دین را به «دین حداقلی» فرو
بکاهیم حتماً عرفی خواهیم شد.
بهنظـ ــر میرسـ ــد اعتدالیتریـ ــن
و بهتریـ ــن معنـ ــا از سکوالریسـ ــم در
دور ه معاصـ ــر «کاهـ ــش نقش دین در
عرص ه عمومی» اسـ ــت .ایـ ــن کاهش
اساسـ ــاً بهمعنای حذف دین نیسـ ــت،
بـ ــه معنای ضدیت هم نیسـ ــت؛ بلکه
بهمعنـ ــای جا بـ ــاز کردن بـ ــرای «عقل
بشر» اسـ ــت .ما از ابتدای انقالب نگاه
کامـ ــاً رادیکالی بـ ــه دین داشـ ــتهایم.
این نـ ــگاه رادیکال اینگونـ ــه بود که اگر
نماینده ما یک فرد روحانی نباشـ ــد او
اساسـ ــاً نباید پارلمان برود ،اگر مسئول
ما یک فـ ــرد روحانـ ــی نباشـ ــد او نباید
متولی مسـ ــئولیتی در جامع ـ ـه دیندار
باشـ ــد .در حالی که این فهم میتواند
نادرست باشـ ــد؛ یعنی میتواند فردی
دیندار باشـ ــد امـ ــا در عرص ـ ـه عمومی
«ناکارآمـ ــد» باشـ ــد ،میتوانـ ــد فردی
قائل به تفکیک باشـ ــد امـ ــا «کارآمد»
باشد.
مـ ــا همچنـ ــان بـ ــه نظریـ ــه
حداکثرگرایان ه نقـ ــش دین در جامعه
قائل هستیم .بههر میزانی دین را باور

درست در جایی که ادعا میکنیم همه
روابط و مناسبات را از منظر دین میبینیم،
از دین قدسی فاصله گرفتهایم .چون
دین قدسی چنین ظرفیتی را برای همه
مناسبات ندارد و چون ندارد «فهم دینی»
را به جای آن مینشانیم .از این رو ،اکثر
جوامعی که نگاه رادیکال و حداکثرگرایانه
به دین دارند زمین ه مناسبتری برای عرفی
شدن دارند .اگر ما نتوانیم دین را به «دین
حداقلی» فرو بکاهیم حتماً عرفی خواهیم
شد

داشـ ــته باشیم بیشـ ــتر بهسمت عرفی
شـ ــدن حرکـ ــت میکنیم ،مگـ ــر زمانی
که «سـ ــاحت دین» و «ساحت عرصه
عمومی» را از هم مجـ ــزا کنیم .در آن
صورت اسـ ــت که هرکدام را در جایگاه
مناسـ ــب قرار میدهیـ ــم و میتوانیم
«امر عرفی» است و
بگوییم امر عرفی ِ
«امر قدسی» است.
امر قدسی ِ
بهنظر میآید کـ ــه باید میان عرفی
شـ ــدن از حیـ ــث معرفتشناسـ ــانه،
جامعهشناسـ ــانه ،تاریخـ ــی ،فلسـ ــفی
و دینـ ــی تمایـ ــز بگذاریـ ــم .اگـ ــر ما این
تمایزها را قائل نباشـ ــیم دچار مشکل
جـ ــدی خواهیـ ــم شـ ــد .مسـ ــیحیت در
ایـ ــن چهارصد سـ ــال با چهـ ــار جریان؛
«رنسـ ــانس»« ،اصـ ــاح مذهبـ ــی»،
«انقالبهـ ــای علمـ ــی» و «جنبـ ــش
روشگرایـ ــی» مواجـ ــه بـ ــود؛ اینهـ ــا

بنیانهای سکوالریسم هستند.
برخی بر ایـ ــن باورند کـ ــه دین ذاتاً
نمیتوانـ ــد هم ه امـ ــور اجتماعی را که
مـ ــا امروز با آن درگیر هسـ ــتیم ،ارتزاق
کنـ ــد چراکه دین کامـ ــاً حداقلگرایانه
به این امـ ــور نگاه میکند .ما نخسـ ــت
باید «نگاه حداقلگرایانه» را بفهمیم
بعد فهم جدید داشـ ــته باشیم در آن
صورت است که میتوانیم وفاق ایجاد
کنیـ ــم در غیـ ــر ایـ ــن صورت شکسـ ــت
خواهیم خورد.
*مکتـ ــوب حاضر ،متـ ــن ویرایش و
تلخیص شـ ــده «ایران» از سـ ــخنرانی
دکتـ ــر قاس ـ ـم پور حسـ ــن اسـ ــت که در
نشست «نگاهی تبارشناسانه به بحث
سکوالر و مسـ ــأله ایران» در پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه
شد.

