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نشانه شناسی گفتمانی سبک زندگی در سریال های تلویزیونی 

دهه 80 ؛ مطالعه موردی سه سریال درام

چکیده
در مقاله پیش  رو مسئله نمودهای تحول سبک زندگی در دهه 80 شمسی مطالعه شده است. رسانه ها هم 
نمودی از واقعیت های اجتماعی هستند و هم بر زیست اجتماعی تأثیرگذارند؛ ازاین رو مطالعه محتوای رسانه ای 
برای شناخت توده، از اهمیت باالیی برخوردار است. در این بین، تلویزیون از توده ای ترین رسانه ها است و مطالعه 
آن می تواند ما را به درک ذائقه توده نزدیک کند. در این مقاله پس از انتخاب سه سریال ایرانی دهه 80  با 
موضوعیت خانواده و در ژانر درام سعی شده است مؤلفه های اصلی سبک زندگی در بعد تعامالت اجتماعی)درون 
و بیرون از خانواده(، الگوی مصرف و چشم انداز اخالقی، به روش نشانه شناسی گفتمانی مطالعه و تحوالت آن 
بازشناسی شود. نتایج به دست آمده حاکی از تغییرات قابل توجه ارزشی و هنجاری در جامعه ایران در دهه 80  

است و به نظر می رسد که شرایط اجتماعی-سیاسی در بروز این وضعیت تأثیرگذار بوده اند.
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1. مقدمه

بحث از سبک زندگی در روزگار کنونی، بحثی رایج و متداول است که مطالعات متعددی با این 

موضوع را پدید آورده است. برخی از این مطالعات صرفاً به خود این مفهوم و مؤلفه های اصلی آن 

و گونه های متداولش در جامعه ایران پرداخته اند و برخی دیگر به همراهی سبک زندگی با عناصر 

دیگر مانند رسانه ها و خروجی این پیوند، توجه نشان داده اند. در یک حالت کلی و بر اساس یک 

فرضیه، تصور این است که نمودهای سبک زندگی مردم ایران در دهه 80 شمسی، با تحوالتی 

همراه بوده است؛ هرچند کم و کیف این تحوالت نیازمند بررسی است. یک مقایسه میان تولیدات 

فرهنگی و رسانه ای در سه دهه گذشته و دهه 80-فارغ از مطالعه دقیق- این تحوالت را نشان 

می دهد اما فهم کیفیت این تحول به مطالعه دقیق نیاز دارد. ازآنجاکه مفهوم سبک زندگی مفهومی 

عام است و امکان مطالعه سبک زندگی همه گروه های اجتماعی در ایران وجود ندارد، در این مقاله 

با مراجعه به رسانه تلویزیون- به عنوان توده ای ترین رسانه- سعی شده پس از بررسی سریال های 

منتخب به این سؤال پاسخ داده شود که نحوه تحوالت در حوزه سبک زندگی در دهه 80 چگونه 

بوده است. از سوی دیگر پرداختن به این سؤال و کشف جواب آن نیز برای نویسندگان مهم بوده 

است که آیا تحوالت رخ داده هیچ ارتباطی با گفتمان های اجتماعی-سیاسی این دهه داشته اند یا 

خیر؟ قباًل الزم است توضیح داده شود که در این نوشته مراد از سبک زندگی، سه جزء مهم یعنی 

تعامالت اجتماعی)درون و بیرون از خانواده(، الگوی مصرف و چشم انداز اخالقی است.

2.چارچوب نظری

تلویزیون از پرمصرف ترین رسانه ها در سبد مصرف فرهنگی خانوار است؛ ازاین رو نقش مهمی در 

رابطه با سبک زندگی ایفا می کند. به هنگام بحث از سبک زندگی و رسانه، »مفهوم سبک زندگی 

در دو زمینه مطالعه می شود. نخست سبک زندگی به عنوان مقوله ای در کنار هویت های دیگری 

که ذیل سیاست، میل و گرایش قرار می گیرند و به عنوان یک مالک متمایز به شمار می آیند؛ در 

این صورت سبک زندگی در کنار مقوالتی مثل: طبقه، نژاد، جهت گیری های جنسیتی،سن و غیره 

قرار می گیرد. دومین زمینه مربوط به محتواهای رسانه ای است. در این صورت سبک زندگی به 

ژانر برنامه تلویزیونی و مجله های عمومی غیر خبری مربوط می شود که به موضوعات خانه داری، 
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تقویت بدن و مصرف گرایی توجه می کنند«)هارتلی، 2002: 35(. طبق برداشت دوم، رسانه ها عالوه 

بر اینکه ایجادکننده جریان هستند، خود می توانند روایت کننده آن چیزی باشند که در جامعه 

مخاطبان وجود دارد. در این صورت رسانه بازنماینده مخاطبان خویش بوده و سبک زندگی از 

موضوعاتی است که در رسانه ها به وفور بازنمایی شده است. در تلویزیون نیز به عنوان یک رسانه 

توده ای، سبک زندگی توده، قابل مطالعه است و می توان از طریق آن، ذائقه های توده را در حوزه 

سبک زندگی بازشناخت. در رابطه با توده و تأثیر سبک زندگی از این مفهوم، برخی جامعه شناسان 

متقدم، مباحث ارزشمندی را مطرح کرده اند.

گئورگ زیمل به تقابل میان فردیت/ عمومیت توجه کرده است. این تقابل، در نظر زیمل حاصل 

شکل گیری دوران مدرن و رهایی فرد از قیود دولت، اقتصاد و اخالقیات است. زیمل با برشمردن 

مهم ترین ویژگی دوران حیات اجتماعی مدرن، یعنی تخصص گرایی و تقسیم کار، این سؤال را پیش 

می کشد که چگونه شخصیت، خود را با نیروهای بیرونی سازگار می کند؟ زیمل با مقایسه دوران 

باستان و دوران مدرن می گوید که در دوران باستان، فردیت و استقالل فردی در برابر عمومیت 

جامعه باستان، نادیده گرفته می شد اما در دوران مدرن و به دلیل شکل گیری کالن شهرها و زندگی 

در آن ها، عقل حسابگر، تنها مالک عمل قرارگرفته و افراد یاد می گیرند که در همه روابط اجتماعی 

خود با این مالک تعامل کنند؛ درعین حال به دلیل اینکه تخصص گرایی امکان نیازمندی به هر فرد 

را فراهم کرده، فردیت افراد در این کالن شهر حفظ شده است)زیمل،1372:60-52(. زیمل در مقاله 

»پول در فرهنگ مدرن« این تقابل را  بهتر توضیح می دهد. در ابتدای این مقاله با مقایسه دوران 

قرون وسطا و دوران مدرن می گوید که تفاوت میان این دو دوره این است که»در قرون وسطا شخص، 

عضوی بود که به اجتماع یا شهر یا انجمن فئودالی یا صنعتی تعلق داشت. شخصیت او با گروه های 

ذی نفع واقعی یا محلی گره خورده بود و سرشت این گروه ها را نیز مردمی تعیین می کردند که از 

آن ها مستقیماً پشتیبانی می کردند. مدرنیته این هم شکلی را نابود کرد. مدرنیته از یک سو شخصیت 

را به حال خود واگذاشت و به آن آزادی حرکت ذهنی و جسمانی بی سابقه ای داد و از سوی دیگر 

عینیتی بی مانند به محتوای عملی زندگی بخشید. قوانین درونی اشیا از رهگذر فّناوری در سازمان های 

گوناگون و کارخانه ها و ِحرف، روز به روز سلطه یافتند و ُمهر شخصیت فردی از آن ها زدوده شد؛ 
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درست همان طور که تصویر ما از طبیعت از هر نوع نشانی انسانی تهی گردید و ما نظمی عینی را بر 

طبیعت تحمیل کردیم. بنابراین مدرنیته، ذهن)سوژه( و عین)ابژه( را متقابالً به هم وابسته کرد تا هر 

یک بتواند ناب تر و کامل تر راه تحول خود را بیابد«)زیمل،1373: 325(.

 عینیتی که فردیت مد نظر زیمل را نمایان می کند، در حوزه مصرف نیز نمایان می شود. 

»نظریه مصرف زیمل بر حول محور شهر و پیامدهای مترتب بر شهرنشینی سامان یافته است. در 

نظر زیمل آزادی فرد از تمامی قید و بندهایی که جامعه سنتی و در قالب همبستگی گروهی بر 

آزادی فردی می نهاد، نویدبخش بروز فردیت است. در شهر، ...شیوه خاص مصرف کردن و سبک 

زندگی راهی برای بیان خود در رابطه با دیگران و انبوه جمعیت حاضر در کالن شهر است. زیمل 

دریافته بود که بورژوازی برلین در مواجهه با گمنامی حاصل از زندگی در شهر برای حفظ هویت 

خویش از مصرف بهره می گیرد«)زیمل در فاضلی،1382: 24 (.

وی دایره مصرف را به ُمد نیز گسترش می دهد و همانند مصرف برای آن، کارکرد هویت بخشی 

قائل است. زیمل درباره کارکرد مد در شهرهای مدرن معتقد است:»... عالوه بر اینکه منبعث از 

فشارهای ساختاری کالن شهر است نماد تمایز طبقاتی نیز هست. در اینجا توجه زیمل به کارکرد 

دوگانه مد آشکار است. مد از یک جهت اعالم تمایل برای متمایز شدن از دیگران و بیان هویت 

فردی و خواست فردیت است اما از جهت دیگر جنبه طبقاتی دارد و سبب همبستگی گروهی و 

تقویت انسجام اجتماعی- طبقاتی است و بدین لحاظ، احساس با دیگران بودن را در فرد تقویت 

می کند«)فاضلی،1382: 26(.

با توضیحاتی که ارائه شد روشن می شود که سبک زندگی مّد نظر زیمل، در یک پیوستار 

نظر زیمل» سبک  از  بنابراین  و معناست؛  از صورت  ترکیبی  و  قرار می گیرد  فردیت/عمومیت 

زندگی، عینیت بخشی به ذهنیات در قالب اشکال شناخته شده اجتماعی است؛ نوعی بیان فردیت 

برتر و یکتا، در قالبی است که دیگری)یا دیگران( این یکتایی را درک کند )کنند(. در نتیجه 

زیمل در عین پذیرش تمایز میان صورت ها)رفتارهای محتمل در چارچوب فرهنگی عینی( و 

معنا)فردیت برتر(، صورت های برگزیده و نحوه چینش آن ها را که همانا سبک باشد در ارتباط با 

معنا می بیند«)مهدوی کنی،1386: 205(. 
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تورشتاین وبلن به سبک زندگی از دریچه رقابت اجتماعی  نگریسته و معتقد است که هر 

طبقه اجتماعی طبقه باالتر را الگوی خویش قرار می دهد و رفته رفته طرح زندگی حاکم بر هر 

طبقه شکل می گیرد و این امر به معنای صورت گرفتن عادات فکری است که بروز آن در رفتار 

است)وبلن در کوزر،1387 :363(.

این طرح زندگی،از نظر وبلن از طریق »مصرف خودنمایانه« سرایت پیدا می کند و البته گمان 

او این بود که طبقات مرفه با این ابزار به اقتدار هنجاری دست می یابند)فاضلی، 1382: 20-21(.

از نظر وبلن مصرف کاالی تجملی با کارکردهایی چون خشنودی مصرف کننده، نشانه اربابی 

و داللت بر رفتار افتخارآمیز همراه است و با گسترش وسایل ارتباط جمعی مایه ای برای اعتبار 

شخص شده است و البته فرق نمی کند که در کدام طبقه زندگی کنید بلکه مهم، نشان دادن 

رفتار مصرف است)وبلن  در میرزایی و امینی،1385: 140 و 141(.

 بنابراین از دیدگاه وبلن رفتار مصرف تالشی است برای ارضای نیازهایی که واقعاً نیاز نیستند؛ 

اما در این صورت مسئله مهم تری پیش می آید و آن مساله ترک مصرف است.به تعبیر او ترک 

مصرف»به همان اندازه دشوار است که چشم پوشی از صرف هزینه ای که مستقیماً برای راحتی 

جسم صورت می گیرد، یا برای زندگی و سالمت انسان ضروری است«. او تأکید می کند که در این 

شرایط ممکن است کاهش مصرف تظاهری مشکل باشد اما درمقابل، جهش به سمت آن نسبتا 

ساده است و به صورت طبیعی رخ می دهد. البته تاکید هم دارد که در مواقعی عدم اقبال به مصرف 

تظاهری در چشم دیگران به خست تعبیر می شود)وبلن،1383: 138(.

ماکس وبر، اندیشمند دیگری است که از آراء او می توان برای تعریف سبک زندگی بهره گرفت. 

شاید یکی از بااهمیت ترین بخش های اندیشه وبر توجه او به معنامحوری در رفتارهاست. او با 

پرداختن به مفهوم کنش- به معنای عملی مبتنی بر قصد و نیت- به دنبال آن بود که راهکاری 

برای فهم معنای هر رفتار ارائه کند. وبر وقتی که از اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری حرف 

می زند به تبیین این امر می پردازد که چه انگیزه ای)یا به تعبیر دقیق تر چه معنایی( موجب شد که 

سرمایه داری مدرن شکل بگیرد. او در مسلک های زهدگرای پروتستان نوعی جهان بینی فرهنگی را 
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یافت که برای مقوله سرمایه داری ارزشی دینی قائل بودند. کالونیست ها معتقد بودند که خداوند 

به وقت خلقت، تعیین کرده که رستگار چه کسی است. ازآنجایی که نشانه روشنی برای این امر در 

اختیار کالونیست ها قرار نگرفته بود پیروان این آیین به نشانه های بیرونی متوسل شدند و موفقیت 

اقتصادی را نشانه اصلی این تقدیر مذهبی دانستند. به این دلیل بود که سخت کوشی و جمع مال 

و ولخرجی نکردن نشانه بارز سعادت تلقی می شد. او می گوید که به تدریج توجیهات دینی برای 

انباشت سرمایه جای خود را به رقابت سکوالر و فایده گرا برای کسب و اندوختن سرمایه در دنیای 

مدرن داد)وبر در سیدمن،1386: 74(. وبر در این تحلیل نشان می دهد که چگونه آموزه دینی 

بر زیست و سبک زندگی مردم پیرو یک آیین اثر گذاشته و معنا، چگونه در بطن سبک زندگی 

روزانه پیروان آن دین رخنه می کند. 

از برآیند تعاریف ارائه شده می توان ویژگی هایی را برای مفهوم سبک زندگی در نظر گرفت. اول 

اینکه سبک زندگی الگوی رفتاری زندگی فردی/ جمعی است. دوم، این الگوی رفتاری تمایز بخش 

است و به ایجاد تمایز از دیگران کمک می کند و سوم، وحدت آفرین است؛ ازآن جهت که می توان 

افرادی را با سبک های زندگی یکسان یافت. چهارم، این الگوی رفتاری، معنامحور است یعنی بر 

اساس معانی ذهنی درون افراد شکل گرفته)خصیصه ایدئولوژیک(. پنجم، هنگامی که سبک زندگی 

گروه های برتر جامعه مطرح باشد اقتدار سبک زندگی این گروه ها مد نظر قرار می گیرد همان گونه 

که در اندیشه های وبلن می توان دید. در نهایت ششم اینکه برحسب شیوه زندگی، سبک زندگی 

هم متفاوت خواهد بود همان گونه که می توان به سبک زندگی مدرن/سنتی، سبک زندگی طبقات 

اجتماعی، و سبک زندگی متأثر از مصرف کاالی فرهنگی/اقتصادی قائل شد.

3. روش تحقیق

 در روش نشانه شناسی گفتمانی با تأثیرپذیری از روش تحلیل گفتمان نورمن فرکالف به 

سریال به مثابه متن نگاه می شود. در مرحله توصیف پس از مطالعه متن، نشانه های سبک زندگی و 

داللت هایی که به مؤلفه های برگزیده سبک زندگی ارجاع دارند احصا می شوند. در مرحله بینامتنیت 

به تفسیر نظام نشانه ای برآمده از مقایسه میان سه متن برگزیده پرداخته می شود و پس از کشف 
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یک رابطه همدالنه و بیناذهنیتی میان یافته های مجزا و به دست آوردن یک درک مشترک، به 

تبیین و ترسیم فضای اجتماعی-فرهنگی-سیاسی این دهه)به عنوان بستر اصلی تحقق تحوالت 

در سبک زندگی( خواهیم پرداخت. این روش برای مطالعه سه سریال درام برگزیده شده است که 

عبارتند از: خانه پدری)تولید 1380(، زیر تیغ)تولید 1385-1384( و فاصله ها)تولید 1389(. این 

سریال ها به دلیل پر مخاطب بودن، تالئم بیشتر با مسائل اجتماعی و بهره مندی بیشتر از واقعیت 

اجتماعی برگزیده شده اند.

در این مقاله دو سطح تحلیل متنی و بینامتنی به دلیل رعایت اختصار، توأمان آمده است. 

منظور از تحلیل متنی، مطالعه سه سریال و توصیف هر کدام و کشف نظام نشانه ای آن ها-به 

صورت مجزا- در دایره معنایی سبک زندگی است. در مرحله تحلیل متنی تمامی نشانه هایی که 

معنای مد نظر ما را برای سبک زندگی پشتیبانی می کنند برشمرده می شوند. در سطح تحلیل 

بینامتنی، یافته های مرحله توصیف در کنار یکدیگر قرار می گیرند و سعی می کنیم به درکی 

مشترک در رابطه با معنای سبک زندگی در این سه سریال دست یابیم تا بتوانیم روایی تحلیل 

خود را افزایش دهیم.

4. تحلیل متنی

 در سطح تحلیل متنی به دلیل رعایت اختصار تنها فهرست مطالب برداشت شده از مطالعه 

سه سریال در قالب جدول ذیل ارائه شده است.
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5. تحلیل بینامتنی

5-1. تعامالت اجتماعی در سه سریال مطالعه شده 

پس از تحلیل این سه سریال و مطالعه رابطه بینامتنیت  میان آن ها در بعد تعامالت اجتماعی 

درون خانواده، به تحلیل معنایی مردانگی، زنانگی و روابط درون خانوادگی می رسیم. مردانگی 

مثبت در این سریال ها با صفاتی از قبیل: گرایش به اخالق، خانواده مداری، اختصاص دادن بخش 

قابل توجهی از وقت خود به خانواده، تالش و کار برای تأمین خانواده، حسن معاشرت با همسر 

و فرزندان، نظرخواهی و مشورت گرفتن از اعضای خانواده، حسن معاشرت با مردم و اهل غیرت 

بودن تعریف می شود. درعین حال این نکته حائز اهمیت است که مرد هرچند ستون زندگی است 

اما زننده حرف آخر نیست بلکه مرد در یک حالت تعاملی با همسرش در محیط خانواده تعریف 

می شود. در مردانگی منفی اصالت نفع فردی، نادیده انگاشتن تابوهای اخالقی و اجتماعی، اصالت 

لذت، مسئولیت کم نسبت به خانواده و اختصاص وقت بیشتر به حلقه دوستان، و سهل گیری در 

مقابل جدیت)و نه سخت گیری( به چشم می خورد.

در الگوهای مثبت زنانگی سریال های دهه هشتاد، اخالق مداری، جمع گرایی، نقش فعال در 

خانه، تعامل با شوهر و نه اطاعت صرف، خانه داری و یا شغل بیرون از منزل، تحصیل کردگی- البته 

نه به قوت دهه هفتاد- و سادگی در پوشش قابل مشاهده است. در الگوهای منفی زنانگی، گریز 

از جمع و تمایل به فردگرایی، تجمل گرایی، در بسیاری موارد تقابل با همسر، بسیار کم رنگ بودن 

فاکتور تحصیالت، اصالت لذت و محاسبات مادی مشاهده می شود.

تعامالت درون خانواده نیز در سریال های دهه هشتاد چند ویژگی خاص دارد. نکته نخست 

این است که فرزند در تعامل با والدین لزوماً فرزندی که هرچه بگویند، انجام دهد، نیست. اگر 

در گذشته فرزندان در مقابل والدین، از خود بروز چندانی نداشتند و در وقت اختالف نظر عمدتاً 

سکوت می کردند، در این دهه فرزندان قائل به دفاع از حق خود در مقابل والدین هستند و با 

رعایت احترام و حفظ حقوق آن ها حاضر نیستند از حق خود بگذرند و اگر الزم باشد مقابل پدر و 

مادر می ایستند. با این وصف، نگرانی از عدم درک فرزندان جوان و پناه بردنشان به بیرون از منزل 

در سریال های این دهه دیده می شود. الگوهای خواستگاری و ازدواج هم در این سریال ها جالب 
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توجه است. در سریال های این دهه، دختر و پسر به راحتی قبل از آگاهی خانواده و یا با هماهنگی 

خانواده  اما بدون حضور والدین با یکدیگر بر سر موضوع ازدواج بحث می کنند؛ مورد استثنا در 

سریال زیر تیغ است که البته به دلیل به تصویر کشیدن دنیای سنتی الجرم دختر و پسر صرفاً از 

طریق خانواده با یکدیگر آشنا می شوند.

تعامالت خارج از محیط خانواده نیز در سریال های دهه هشتاد قابل مطالعه است. در این 

آثار، از روابط همسایگی خبری نیست و این روابط در پایین ترین حد از روابط اجتماعی تعریف 

شده است. مورد استثنا سریال زیر تیغ است که البته دلیل اصلی آن هم به تصویر کشیدن دنیای 

سنتی است. کاسته شدن از روابط همسایگی به معنای افزایش دامنه حریم خصوصی و فراهم 

شدن هرچه بیشتر بستر فردگرایی است. روابط دوستی هم چندان کنترل کننده نیستند و کنترل 

اجتماعی از حالت مدنی به حالت حکومتی تغییر یافته؛ یعنی جایگزین شدن قانون و قضا به جای 

اخالق و عرف و هنجار اجتماعی.

5-2. الگوی مصرف

در سریال های این دهه، پوشش ساده در مقابل پوشش پر زرق و برق و زندگی تجملی در مقابل 

زندگی بی آالیش قرار گرفته اند. درعین حال در معنای تجمل تغییر ایجاد شده است. رفتارهایی که 

در دهه شصت تجمل گرایی محسوب می شد)اسماعیلی،1395: 48( لزوماً در دهه هشتاد تجمل 

نیست. استفاده از زرق و برق زمانی تجمل)با نگرش منفی( محسوب می شود که با اصالت منفعت 

فردی و مادی هم نشین باشد در غیر این صورت تجمل به شکل امری عادی تلقی می شود و البته 

این می تواند ناشی از تغییرات اجتماعی صورت گرفته در چند ساله پس از دفاع مقدس باشد. 

میان طبقه اجتماعی و نوع پوشش  هم نوعی هم نشینی معنایی قابل مشاهده است. عمدتاً زنان 

متعلق به طبقات باالی اجتماعی از پوشش چادر استفاده نمی کنند و افراد طبقه متوسط و پایین 

جامعه چادر می پوشند. 

5-3. چشم انداز اخالقی

در تمام سریال های مشاهده شده متعلق به دهه هشتاد چالش میان اخالق و اصالت نفع فردی 

دیده می شود. شاید بهتر باشد که دهه هشتاد را دهه بروز سلطنت پول بدانیم. پول یک استعاره 



133

نشانه شناسی گفتمانی سبک زندگی در سریال های تلویزیونی دهه 80

از تفکر مادی است و در حقیقت در دهه هشتاد تفکر مادی و ابتنا بر مالک منفعت دنیوی مبنای 

کنش اجتماعی طیف قابل توجهی از مردم شده است. متناظر با گسترش این روحیه مراجعه به 

دادگاه و ضابطین قضایی هم افزایش یافته و به همین دلیل است که در سریال های این دهه نقش 

پلیس و قاضی و وکیل پررنگ شده است. به تبع این امر گویی جامعه ایران از معنا تهی تر شده و 

در مقابل، بر صورت گرایی و فرمالیسم در آن افزوده شده است. باز هم در همین راستا سریال های 

دهه هشتاد گزارش دهنده افزایش روحیه فردیت و کاهش جمع گرایی در جامعه ایران هستند. 

در تقابل با این معضالت، تمامی سریال های این دهه بر اهمیت نقش پررنگ خانواده تأکید 

می کنند و بروز برخی آسیب های اجتماعی را در فقدان قدرت خانواده جستجو می کنند. به عالوه  

در این سریال ها به کنش گفتار  اهمیت داده اند. در دهه هشتاد با پدیده برخورد سخت با انحرافات 

خانوادگی مخالفت شده و در مقابل با پیشنهاد کنش گفتار و شرح صدر و درک فرزندان از فرار 

از خانه فرزندان حذر داده شده است. 

6. تحلیل فرامتنی؛ گفتمان فرهنگی اجتماعی دهه 80

از میان مسائل دهه 80 دو مسئله عمده را میتوان تشخیص داد: مسئله شدن خانواده،زنان و 

جوان در کنار مسئله شدن فضای اجتماعی-سیاسی.

6-1. خانواده ایرانی در دهه 80

مطالعات این دهه نشان می دهند که در این برهه از زمان، خانواده، از حساسیت باالیی برخوردار 

بوده است. شاید بتوان گفت که حساسیت مسئله خانواده ناظر به دو بعد بسیار مهم است؛ یکی 

تغییر در الگوهای رفتاری درون خانواده و دیگری تعارضات نسلی. ازآنجاکه بعد دوم ناظر به 

مسئله جوانان و چالش های ایشان با جامعه است، در بخشی مجزا با عنوان جوانان و روابط نسلی 

به بررسی آن پرداخته خواهد شد.

موضوع خانواده، در تولیدات رسانه ای)سینما و تلویزیون( دهه 80 ، مورد توجه بسیاری واقع 

شده است؛ اما نحوه مواجهه با خانواده در این دهه قابل تأمل است. خانواده در این دهه دو ویژگی 

مهم دارد: کاهش مردساالری و افزایش روابط دموکراتیک درون خانواده در کنار چالش در باورهای 

سنتی خانوادگی.
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6-1-1. کاهش مردساالری و افزایش روابط دموکراتیک

در دهه هشتاد از سلطه و اقتدار کامل مرد بر امور خانواده تا حدودی کاسته شده و در مقابل، 

نوعی روابط دموکراتیک میان اعضای خانواده شکل گرفته است. نتایج یک تحقیق نشان می دهد 

»نگاه مردساالری به خانواده در بین افراد مسن تر و بزرگ سال بیشتر از  نوجوانان است. گرچه 

روند کلی داللت بر این دارد که در شاخص اقتدار پدر در خانه، با افزایش سطح سواد از نسبت آن 

کاسته می شود«)آزاد ارمکی،1389: 74(.  پیامد این واقعه، تغییر در الگوی روابط زناشویی است. 

یک تحلیل مقایسه ای میان زن و شوهرهای متعلق به دو دهه 60 و 80 شمسی  نشان می دهد که 

در الگوی روابط زناشویی در دهه 80 تغییراتی رخ داده است به گونه ای که می توان به اموری مانند 

کاهش نگرش جنسیتی، افزایش مقابله به مثل درمقابل خشونت های خانگی، کاهش تاثیر عوامل 

بیرون از خانواده بر دوام روابط زناشویی، باال رفتن میزان خودمختاری و استقالل، و از همه مهم تر 

گرایش به انتخاب براساس عقالنیت اقتصادی و درنتیجه شخصی تر شدن انگیزه های کنش در دهه 

80شمسی اشاره کرد)پاک کردکندی و ربیعی،1392: 55(. اگر چنین واقعیتی رخ داده باشد ناگزیر 

باید شاهد افزایش آمار طالق در جامعه ایران باشیم؛ چراکه با گسترش روند فردگرایی و کاهش 

اقتدار مرد در خانواده می توانیم پیش بینی کنیم که انتخاب ها شخصی تر و منفعت گرایانه تر شود.

چنانچه انتظار می رود، آمار رسمی این فرض را تأیید می کند. مطابق آمار، نسبت طالق به ازدواج 

در دهه هشتاد افزایش یافته و »در سال 80 به 9/42درصد و در سال 1385 به 12/09 درصد 

رسیده است. در تهران زنان، بیشترین متقاضیان طالق بوده اند و بیشترین تمایل به سازش و ادامه 

زندگی از سوی مردان ابراز شده است«)هاشم زهی و بهدادمنش،1393: 247(. شاید اعتقاد به برابری 

موقعیت زن و مرد یکی از بسترهای عمده چنین نتایجی باشد. دست کم نتایج یک تحقیق حاکی 

از این است که تحصیالت زنان، اشتغال و درآمدشان با ایجاد تعادل در قدرت زناشویی و برابرتر 

شدن موقعیت زنان با مردان در خانواده رابطه مستقیم دارد)اعظم زاده و رجب زاده،1393: 37-38(.

بدون شک چنین برداشتی از موقعیت اجتماعی زن در دهه هشتاد، متأثر از سبک های زندگی 

مدرن است و البته از دید برخی منتقدان مشکل بتوان صفت عادالنه را به چنین موقعیتی انتساب 

کرد. »من احساس می کنم مشکل مهم زنان امروز این است که تحت تأثیر جوهای التهابی و 
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احساسی به تدریج از حقوق سنتی خودشان دور می شوند. اآلن زنان ما با این القائات فمینیستی 

که در جامعه رایج شده است خود را از حق خانواده، حق مادری و حق همسری محروم می کنند 

و خواسته ها و مطالباتی دارند که نسنجیده است. چنین چیزی ممکن است به حقوق سنتی زنان 

مخصوصاً در فرهنگ ایرانی ما آسیب وارد بکند و درواقع باعث متالشی شدن آن صمیمیت عاطفی 

و احساسی خانواده ها بشود«)افروغ،1380: 126(.

6-1-2. چالش در باورهای سنتی خانوادگی

دومین نکته مهم در باب خانواده در دهه 80 ایجاد تغییر در نگرش نسبت به برخی ارزش های 

سنتی خانواده است. هرچند ممکن است تغییر بنیان فکنی در ارزش های سنتی خانواده در این 

دهه مشاهده نکنیم اما میزان تغییر قابل توجه است و نمی توان از آن چشم پوشید. برخی از این 

تغییرها، در ادامه بررسی می شوند.

6-1-3. تغییر الگوی ازدواج و انتخاب همسر

طبق یک نظرسنجی در خصوص انتخاب همسر، »از دهه 1370 به بعد حدود 55درصد انتخاب ها 

با نظر خانواده و 45درصد با انتخاب شخصی صورت می گیرد. «)آزاد ارمکی، 1389،127(. نتایج 

پیمایش 1384 هم حاکی از تغییر قابل توجهی در الگوی همسرگزینی است. 55درصد افراد پایه 

و اساس ازدواج را عشق دانسته اند و تنها 23/9درصد موافقت والدین را پایه و اساس ازدواج معرفی 

کرده اند...نتایج این پژوهش نشان می دهد در میان گروه های سنی مختلف تفاوت های معنی داری 

درباره پایه و اساس ازدواج وجود دارد. در گروه های سنی پایین تر، عشق به عنوان پایه و اساس 

ازدواج معرفی شده است اما با افزایش سن مشاهده می کنیم بر مقدار افرادی که موافقت والدین 

را پایه ازدواج می دانند افزوده شده«)جنادله و رهنما،1393: 108(.

بعید نیست که پذیرش تغییر در الگوی انتخاب همسر یکی از زمینه های افزایش روابط جنسی 

در خارج از چارچوب ازدواج بوده باشد. این نکته مهم است که فحشا و روابط جنسی خارج از ازدواج 

برای بخش قابل توجهی از جامعه ایران در دهه 80 معنای منفی ندارد. »نتایج پیمایش 1384 

نشان می دهد که از نظر 93/2درصد پاسخگویان فحشا در هیچ حالتی قابل پذیرش نیست. هرچند 

که این نسبت اکثریت افراد را دربرمی گیرد اما با در نظر گرفتن نتایج پیمایش 1379 می توان 
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گفت مخالفت با فحشا در سال 1384 تا حدودی کمتر شده است. درحالی که در سال 1379 تنها 

0/9 درصد افراد فحشا را امر قابل قبولی ارزیابی کرده اند این نسبت در سال 1384 به 2/4 درصد 

افزایش پیدا کرده است«.)همان،117( یک تحقیق دیگر ضمن برشمردن انواع الگوهای جنسی 

خارج از ازدواج در ایران به زمینه های اجتماعی و سیاسی ایجاد چنین تغییری پرداخته است. نتایج 

این تحقیق نشان می دهد که »تغییرات ساختاری)شرایط عینی(]مثل جهانی شدن،افزایش سن 

ازدواج،بیکاری و...[ و تغییرات ارزشی)شرایط ذهنی( دو علت عمده پیدایش روابط جنسی پیش از 

ازدواج در ایران بوده است. از طرفی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج، در طول سال های اخیر 

متنوع و متکثر شده است...سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحوالت دیگری همچون 

گسترش حضور و نفوذ ماهواره و اینترنت و امکانات ارتباطی جدید در جامعه سبب شده است تا 

منابع جامعه پذیری متکثر شده و الگوهای هنجاری و ارزش های سنتی کمتر از گذشته بر جامعه 

تأثیرگذار باشند. از طرفی گسترش عقالنیت مدرن و نقد دائم سنت، در تسریع و تشدید این 

تحوالت مؤثر بوده است«)آزاد ارمکی و همکاران،1393: 49-50(.

6-1-4. تغییر نگرش نسبت به طالق

در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، نگرش به طالق با تغییر عمیقی مواجه شده است. مطابق 

یک تحلیل، تغییر در نگرش سنتی به زن و مرد تحت تأثیر گسترش مدرنیته، توسط ابزار ارتباط 

جمعی، الگوی گرایش به آزادی های فردی را موجب شده است. در این صورت دیگر نمی توان گفت 

که طالق امری قبیح است بلکه در حد یک تصمیم فردی تعریف می شود)بحرانی،1392: 52-53(.

 نکته قابل تأمل، گرایش برخی رسانه های داخلی به ارائه تفسیری خاص از پدیده طالق است:

» نتایج پژوهش حاکی از آن است که اکثریت زنان و مردان نقش اول درگیر طالق در فیلم ها]در 

دهه 80[ به لحاظ رده سنی جوان، به لحاظ پایگاه اجتماعی، در موقعیت طبقاتی متوسط به باال، 

به لحاظ تحصیلی و شغلی، دارای تحصیالت دانشگاهی و شاغل و به لحاظ وضعیت زندگی، دارای 

زندگی تنها و مجردی بوده اند؛ اما به لحاظ نگرشی، اکثریت زنان نقش اول، دارای نگرش فمینیستی 

بینابینی)نه مردساالر و نه فمینیستی(  به زندگی و خانواده و مردان نقش اول، دارای نگرش 

بوده اند. همچنین به لحاظ بازنمایی آسیب های خانواده، مهم ترین آسیب های اجتماعی گریبان گیر 
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خانواده های درگیر طالق در فیلم ها در درجه اول، خشونت علیه زنان و در مرحله بعد خیانت 

زناشویی بوده است...از سوی دیگر...در فیلم های سینمایی دهه 80 ]طالق[ به یک امر عادی و در 

برخی موارد... حتی به یک امر خیر و رهایی بخش بدل شده است. همچنین این فیلم ها طالق را 

به امری طبقاتی و جنسیتی در بازنمایی های خود بدل کرده اند؛ بدین صورت که بیشتر طالق های 

طبقات باال و اقشار تحصیل کرده دانشگاهی را نشان داده، طالق طبقات پایین و اقشار کم سواد را 

نادیده گرفته اند و یا زنان دارای گرایش های جنسیتی برابر طلب را مستعد آسیب های اجتماعی 

همچون طالق دانسته اند«)سلطانی گردفرامرزی و پاکزاد،1395: 102-103(.

پس بر اساس این تحلیل، ما در فیلم های سینمایی دهه 80  با چند معنا مواجه هستیم؛یکی 

قطعیت مورد ظلم واقع شدن زن در جامعه ایران، دیگری قطعیت حق بودن طالق برای زن، سومی 

لوکس بودن طالق به دلیل تعلق آن به طبقه متوسط به باال در این فیلم ها.

6-2. جوانان و روابط نسلی

مسئله جوانان در دهه 80 به دلیل بروز نمودهای جدید و الگوهای رفتاری خارق العاده سبب 

شد تا زمزمه های فرضیه شکاف نسلی در میان برخی صاحب نظران به وجود آید. تصور برخی 

از این اندیشمندان- فارغ از وجود یا عدم گرایش سیاسی میان آنان- این بود که نسل جدید به 

لحاظ ماهوی، تفاوت آشکاری با نسل پیشین دارد و از همین جهت زبان مشترکی میان این دو 

نسل دیده نمی شود و الجرم به تدریج با یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود.

 در پاسخ به این سؤال که چرا چنین شکاف نسلی رخ داده است عده ای، علل زیر را در پیدایش 

این پدیده اجتماعی مؤثر می دانستند:»]1[ تغییرات جمعیتی یا بافت جمعیتی]که در قالب افزایش 

شهرنشینی، افزایش جمعیت، افزایش تقاضای جوانان برای کار و باال رفتن دانش و مهارت جوانان 

و تمرکز بیشتر جوانان در مراکز شهری دیده می شود[، ]2[تغییرات در سطح نخبگان]که در قالب 

ورود نیروهای فن ساالر به حوزه نخبگان سیاسی و استحاله آن ها و افزایش دغدغه زندگی روزمره در 

انقالبیون دیده می شود[ و]3[ فرایند جهانی شدن]که در قالب سیال شدن هویت ها به معنای ثابت 

نبودن هویت های متضاد و متکثری که افراد در دوران جدید دارند، تغییر در گروه های مرجع که به 

صورت شکل گیری شبکه های همبستگی فرامرزی و نسبی شدن گروه های مرجع رخ می دهد[«)سمتی، 

.)184-188 :1382



138

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره دهم/ بهار و تابستان 1397

مدعیان وجود شکاف نسلی، همچنین در پاسخ به این پرسش که این شکاف به چه شکلی رخ 

داده است، معتقد بودند که به دلیل سرعت باالی تغییرات اجتماعی، از میزان بازتولید ارزش های 

اجتماعی نسل پیشین در جامعه جدید ایران کاسته شده و نسل جدید ارزش های جدید اجتماعی 

می آفریند)عبداللهیان، 1382: 256(.

در یک نگاه انتقادی به آراء معتقدان به شکاف نسلی، می توان شواهد و ظرفیت های زیادی را 

برای طرد این نظرات و پذیرش نظریه تفاوت نسلی و شکاف فرهنگی به دست آورد. بنابراین بیش 

از آنکه تغییرات نسلی مسئله باشند، دودستگی فرهنگی در دهه 80 مسئله است. آنچه اجماالً 

می توان در این مورد بیان داشت این است که درصورتی که نظریه شکاف نسلی صائب بود و بحران 

در ارزش های پیشین شکل گرفته بود می بایست در دهه بعدی)در دهه 1390( شاهد از میان 

رفتن کامل ارزش های پیشین و رنگ باختن آن ها و تسلط ارزش های مخالف باشیم؛ درحالی که 

چنین شکافی عماًل رخ نداد و نسل های جوان- آن گونه که مشاهدات و مطالعات نشان می دهند- به 

ارزش های پیشین وفادار بوده اند. نکته مهمی که برخی را به این ذهنیت سوق داده است که نسل 

جدید با نسل پیشین دچار تعارض های جدی است، مشاهده تفاوت ها است. این تفاوت ها عمدتاً 

خود را در فرایند گذار و اجتماعی شدن نسل جدید نشان داده اند.

»جوانان ایرانی هم در سطح ذهنی و هم در سطح عینی، گذار را با تکمیل و تصاحب 
نقش های متداول هنجاری مرتبط با بزرگ سالی)مانند اتمام تحصیالت، اشتغال، ازدواج، 
فرزندآوری( و با ترتیب و توالی خاص آن مفهوم سازی نمی کنند... در سطح عینی نیز 
افتادن سن ازدواج،  میل مفرط و ورود فزاینده جوانان به تحصیالت عالی، به تعویق 
تأخیر در فرزندآوری یا رغبت کم تر به بچه های بیشتر از نشانه های مشهود جابه جایی و 
فقدان ترتیب در وقایع گذار است. تفسیر دیگر این تحول، گرایش به مناسک زدایی در 
وقایع گذار است. رسیدن به بزرگ سالی به شکل گذار از وقایع ناپیوسته و بریده از هم، با 
هنجارها و مناسک خاص خود صورت نمی گیرد و جوانان آن را با ترکیب مورد نظر خود 

انجام می دهند«)ذکایی،1387،71(.

به رغم وجود تفاوت نسلی در ایران نباید از این نکته غفلت کرد که بی انضباطی در ساختار 

اجتماعی، بحران هایی را برای نسل جوان ایجاد کرده است و ریشه اصلی بروز بسیاری از تعارض ها 
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و رفتارهای ساختارشکنانه از سوی جوانان در این عامل نهفته است. این بحران ها در چه نقاطی 

رخ داده است؟ دست کم به این موارد می توان اشاره کرد:

6-2-1. بحران در هویت جوانان

منطقی در یک مطالعه، از وقوع بحران هویتی نسل جوان به دلیل شیوه های تربیتی ناروا سخن 

گفته است. از نظر او تربیت فرزندساالر در محیط خانواده، تربیت دیگرپیرو)نفی اعتماد به نفس 

دانش آموز( در محیط های آموزشی و قطع ریشه های تاریخی جوانان از نقایص نظام تربیتی فعلی 

کشور است و این شرایط بحران هایی از قبیل پناه بردن به فضای مجازی، رفتارهای خطرزا)مواد 

الکلی، رفتار جنسی خارج از عرف و...(، سطحی شدن امتیازات فردی)مثال عالقه به پرورش اندام( 

و... را برای جوان انقالب اسالمی ایجاد کرده است)منطقی،1383: 50-52(.

6-2-2. تغییر در مرجع اجتماعی

بحران  دچار  اجتماعی هم  مرجع  در کشف  اجتماعی، جوانان  در ساختار  بحران  دلیل  به 

شدند. هرچند زمینه های اجتماعی-سیاسی در ایجاد تغییر در الگوهای مرجع نقش داشته اند1 

اما فارغ از این مباحث، نگرش به داخل تضعیف شده و در عوض نگاه به بیرون تقویت شده 

است)توانا و بیگلری،1393: 50( و این تغییر نگرش منجر به مهاجرت خواهی و مدگرایی شده 

است)ذکایی،197-1387،268(.

6-2-3. فردی شدن، عدم مشارکت اجتماعی و مسئله اوقات فراغت

فردی شدن روزافزون جوانان که متأثر از عدم مشارکت اجتماعی آن ها نیز هست به مراجعه 

آن ها به الگوهای خاص اوقات فراغت منتهی شده است. پس باید به فردیت به عنوان یک مکانیزم 

دفاعی در سطح مناسبات اجتماعی برای جوانان قائل بود؛ در واقع به عنوان عکس العملی در برابر 

عدم مشارکت جدی اجتماعی. نمودهای این عدم  مشارکت اجتماعی، خود را در مقوالتی از جمله 

در حوزه اوقات فراغت نشان می دهد. یافته های یک مطالعه بیانگر آن است که »اکثریت دانشجویان 

مورد مطالعه از فراغت، معنایی انفعالی و توام با بیکاری، استراحت، و سرگرمی در ذهن دارند. و به 

اوقات فراغت به عنوان زمانی برای فعالیت های هدفمند و برنامه ریزی شده که می تواند باعث بازتوانی و 

1. بدین مطلب در ادامه با تفصیل بیشتری پرداخته خواهد شد.
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رشد آن ها شود نگاه نمی کنند«)رفعت جاه،1393: 175(؛ تحقیقات دیگر نیز که درمورد نحوه گذران 

اوقات فراغت صورت گرفته و داللت بر نقشمایه هایی از فردگرایی و انفعال جوانان است این نتایج 

را تایید می کنند)آزاد ارمکی،1386: 149-147(.درعین حال نباید تصور کرد که جوانان در عرصه 

اجتماعی تماماً منفعل هستند؛ بلکه فرصت های جدید سبب شده  تا زمینه بروز عاملیت آن ها-هرچند 

به شکلی متفاوت از دو دهه پیشین- فراهم شود. در این دهه، به تدریج الگوهای اوقات فراغت به 

سمت رسانه ای شدن پیش رفته اند. گسترش رسانه های تعاملی در دهه 80 موجب شده تا جوانان 

نوعی عاملیت اجتماعی را کسب کنند؛ هرچند این عاملیت در سطح امواج کوتاه و حداکثر میان برد 

اثر داشته باشد. ولی در این موقعیت نیز جوانان با یک پارادوکس مواجه هستند. »بیشتر جوانان 

در گذران فراغت خود سعی در گزینش و هدایت مسیری بین چالش ها و مسئولیت های برخاسته 

از بافت های عملی زندگی روزمره شان از یک سو و چالش ها و مسئولیت های نشئت گرفته از تجربه 

رسانه ای از سوی دیگر دارند. آن ها سعی دارند در اوقات فراغت خود توازنی بیابند که بتوانند با آن، 

هویت اجتماعی خویش را بازتعریف کنند«)ساروخانی و میرزایی ملکان،1393، 90(.

6-3. فضای اجتماعی-سیاسی

دهه 80 دهه نمود تغییر در حوزه واقعیت اجتماعی است. برخی معتقدند این تغییرات در 

قالب اقبال کمتر به ارزش های معنوی، تسابق برای کسب فضایل مادی، ارزشمندتر شدن مقوله 

ثروت و تغییر یافتن گروه های مرجع اجتماعی و اقبال کمتر مردم به گروه های مرجع سنتی و 

افت شدید دین گرایی مردم بروز یافته است)هرسیج و رفیعی،1384: 114(.

البته شاید بخش هایی از این تحلیل چندان مطابق با واقعیت اجتماعی ایران نباشند و احتماالً 

در برخی مؤلفه ها، این تحلیل تندروانه است. به عنوان مثال این تحلیل در یک دید کلی مدعی 

افت شدید دین گرایی در جامعه ایران و مسابقه حداکثری برای کسب پول توسط مردم شده است 

درحالی که چنین تعبیری برای جامعه ایران که از بن مایه های دینی-سنتی قوی بهره مند است 

قدری شتاب زدگی است.1 اما فارغ از جنبه های شتاب زده این تحلیل، در کلیت می توان نوعی 

همدلی را با آن نشان داد. تغییرات اجتماعی دهه هشتاد فضای جامعه را با وضعیت آرمانی دو 

1. در قسمت بعد، توضیحات بیشتری در این باره آمده است.
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دهه پیش متفاوت کرده اند. این تفاوت ها خود را در افزایش میزان نابسامانی های اجتماعی نشان 

می دهند. عباس عبدی در یک مطالعه مقایسه ای میان دهه 1350 و دهه 80 بروز تفاوت چشمگیر 

در میزان تنش های اجتماعی را گزارش کرده است.

طبق یک پیمایش در پاسخ به این پرسش که آیا مردم قابل اعتماد هستند یا خیر در سال 

1353 تعداد 53 درصد پاسخ بلی و 45 درصد پاسخ خیر داده اند درحالی که در سال 1383 تعداد 

24درصد پاسخ بلی و 76درصد پاسخ خیر داده اند در نتیجه »بی اعتمادی مردم به یکدیگر در این 

سه دهه3/7 برابر بیشتر شده است. نتایج نشان می دهد که میزان بی اعتمادی میان افراد شهری 

در دو مقطع مورد مطالعه2/55 برابر افزایش یافته درحالی که این رتبه برای افراد روستایی4/61 

برابر است بنابراین روند فوق ربطی به شهری شدن نداشته و یک فرایند عام بوده است.« طبق این 

پیمایش هرچند در بعد میزان رضایت از محیط اجتماعی »پاسخ های عدم رضایت از شهر و روستای 

محل سکونت در سال 53 برابر با11درصد و در سال 83 برابر با 21درصد است« و این نتیجه، رشد 

میزان رضایت از محیط اجتماعی را نشان می دهد اما در بعد تنش های اجتماعی وضعیت کشور 

نگران کننده است. تعداد پرونده های دادگستری معرف میزان نابسامانی اجتماعی است. تعداد کل 

پرونده ها در سال »1383 به 5/6 میلیون و تعداد پرونده به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور به 

83 می رسد که رشد نسبتاً باالیی دارد. آنچه موضوع را حادتر می کند رشد شدید این پرونده ها 

در سال های اخیر است که در سال 1387 به حدود 8 میلیون پرونده رسیده است و بخش مهمی 

از آن ها پرونده های ناشی از مراجعه به شورای حل اختالف است«)عبدی،1393: 138-142(.

این وضعیت را می توان ناشی از الغر شدن همبستگی اجتماعی و فربگی تفرد دانست. در 

این صورت ارجحیت یافتن منافع شخصی و مالک های فردی بر مصالح جمعی موقعیت را برای 

گسترش تنش های اجتماعی میسر می کند. پیدایش این وضع، نشان از تضعیف اخالق جمعی و 

کم رنگ تر شدن اخالق در مناسبات اجتماعی است. شکل گیری چنین وضعی در ظاهر کم رنگ تر 

شدن تأثیر دین بر کنش های اجتماعی را نشان می دهد بنابراین برای حل این مسئله الزم است به 

شناسایی عوامل تأثیرگذار اقدام کنیم. به نظر می آید شرایط اجتماعی-سیاسی سهم قابل توجهی 

در بروز این وضعیت داشته باشند. 
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7. نگرش سیاسی جدید و وضعیت دین داری در دهه هشتاد

نتایج یک پیمایش در دهه هشتاد از باال بودن میزان دین داری مردم ایران حکایت دارد)آزاد 

ارمکی، 1389: 169(. اما این نتایج وقتی با واقعیت های اجتماعی دیگر ایران مانند گسترش 

فردگرایی و افزایش اقبال به منافع این جهانی ترکیب می شود یک کل درهم تنیده را شکل می دهد. 

لذا باید تک تک اجزایش را بررسی کرده و شناخت عمیق تری از آن به دست آورد.در مورد گسترش 

فردیت در مناسبات اجتماعی، سوال اصلی این است که دامنه فردگرایی تا کجا زندگی ایرانیان دهه 

هشتاد را تسخیر کرده است؟ داده ها و گزارش ها نشان می دهند که در این مقطع، مالحظات فردی 

حتی دایره دین ورزی بخشی از مردم را هم دربر گرفت، به گونه ای که دین در بسیاری جنبه های 

اجتماعی- سیاسی کم رنگ شد. تحلیل ها نشان می دهند»در جاهایی که عناصر دین فردی است 

همبستگی با هویت و جاهایی که دین سیاسی باشد گسستگی با هویت]ملی[ را شاهد هستیم...

]همچنین طبق یک پژوهش در شهر شیراز[ 36درصد افراد کاربرد مذهب را در اخالق،35/5درصد 

برای دین  پاسخگویان  از  و فقط5/8درصد  اجتماعی-اقتصادی  مسائل عبادی،20درصد کاربرد 

کاربردی سیاسی در نظر گرفته اند. این یافته ها بیانگر محدود شدن دین به حوزه خصوصی زندگی 

افراد است«)توانا و بیگلری،1393: 50-51(.

هرچند نباید از این نکته هم غفلت کنیم که بخش دیگری از جامعه ایران قائل به دخالت دین 

در عرصه سیاسی- اجتماعی است که در این صورت ناگزیر، باید قائل باشیم که فضایی دوقطبی در 

کشور در رابطه با دین داری شکل گرفته است و این دوقطبی از نظر برخی اعتراضی مردمی برای 

این موضوع است که باید به رابطه دین و زندگی روزمره توجه بیشتری کرد)غیاثوند،1395: 251(.

این دوقطبی شدن موجبات تضعیف پایگاه دین در عرصه اجتماع و سیاست را در جامعه ایران 

فراهم نمود. موضوع این نیست که مردم در دین داری ضعیف شدند- که این ادعا از اساس گزافه 

است- بلکه سخن بر سر سکوالریستی شدن بخش قابل توجهی از جامعه ایران در دهه هشتاد 

است؛ امری که روشنفکران دینی- با بهره گیری از قدرت سیاسی- سهم به سزایی در زایش آن 

داشته اند. برخی از این  روشنفکران با ظن به این که گزاره های اخالقی در مقایسه با گزاره های دینی 

اثبات پذیرند »هرچند که در اخالق و معنویت نیز بارها کار را به نسبیت گرایی کشاندند اما چون 
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در این موضوع معتقد بودند که وجدان افراد تشخیص دهنده است، در نهایت اخالق و معنویت را 

جایگزین دین کردند. همچنین با وجود آنکه آن ها در گفتارها و نوشتارهای فراوان درباره نتایج 

منفی ایدئولوژی دینی سخن گفته بودند و بنیادگرایی دینی را مورد نکوهش قرار داده بودند پس 

از آنکه اخالق را به جای دین نشاندند عماًل برای تشکیل یک ایدئولوژی اخالق مدار که می توان 

آن را بنیادگرایی اخالقی-معنوی خواند ایدئولوژی پردازی کردند؛ به این معنا که باید یک سلسله 

اصول بر زندگی اجتماعی ما، خواه در بعد اقتصادی، خواه در بعد سیاسی و خواه در بعد فرهنگی 

آن حاکم باشد. اصولی که بر اخالق سکوالریستی استوار است«)حکمت، بی تا: 72(.

در این دهه روشنفکران بر » نقد سنت و قرائت سنتی از دین از موضع عقالنیت مدرن و 

و  بازخوانی  برای  بنیادگرایی، تالش  و  از سنت گرایی  فاصله گیری  آن،  اندیشه ای  دستاوردهای 

بازسازی سنت و ارائه قرائت مدرن از دین، نقد ساختارها، نهادها، روابط و رفتارهای اجتماعی با 

دو معیار عقالنیت مدرن و دستاوردهای آن و تفسیر مدرن از دین، تالش برای بازسازی جامعه بر 

مبنای عقالنیت مدرن و تفسیر مدرن از دین« تأکید می کردند)شمسینی غیاثوند،1392: 84-85(.

8. جمع بندی و نتیجه گیری

مطالعه سریال های منتخب در دهه 80 شمسی ما را به برداشت این گزاره سوق داد که جامعه 

ایران در این دهه با یک تغییر در مقایسه با دو دهه 60 و 70 مواجه است و روند این تغییر به 

تدریج به سوی نوعی شکاف فرهنگی بوده است. در یک تأمل اکتشافی، روشن شد که مفهوم 

خانواده در دهه 80- به عنوان یک مفهوم برتر در سطح اجتماع- عالوه بر اهمیت یافتن در این 

دهه با تغییرات و چالش هایی مواجه شده است. در این تغییر، گونه های جدید رفتاری و هویتی 

شکل گرفته و خانواده روابط دموکراتیک را تجربه می کند. شیوع این روابط دموکراتیک گاه سبب 

پذیرش انحراف ها و کجروی ها در جامعه ایران دهه 80 شده و این امر هویت یافتن اشکال انحرافی 

را به دنبال داشته است. به نظر می رسد که سهم فضای سیاسی- اجتماعی در بروز این تغییر 

قابل توجه است و ناگزیر، با قدرت گرفتن یک گفتمان تغییرات اجتماعی نیز در سطح وسیع رخ 

داده اند. البته این تغییرات به معنای تغییر ماهیت دینی جامعه ایران نبوده و تصور می شود جامعه 

ایران در برخی ابعاد، دریافت سکوالریستی و بخشی دین را تجربه می کند.
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