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 چكيده
در فرهنگ ظهور خرده بريتانيای پس از جنگ جهانى دوم، توجـه بسـياری از انديشـمندان های جوانان

های شاخص مكتب مطالعات فرهنگـى بيرمنگـام ريچارد ديك هبديج، از چهره. را به خود جلب كرد
پردازان حوزª جوانان، با ارايۀ الگويى سياسىو طبقاتى تـالش كـرد كـه ايـنو از تاثيرگذارتريِن نظريه

و هـای حساب كنند بـا نافرمانى ها تالشمى فرهنگز ديد وی، اين خردها. تحوالت را تبيين كند شـده
و واجد انگيزه مقاومت . های سياسى هستند های نمادين، نظم مسلط را به چالش بكشند

و غيرمعرفتـى خاصـى از قبيـلهمچون هر نظريۀ علمى ديگر نظريۀ ايشان : بر مبادی وجـودی معرفتـى
و د، فرهنـگ سياسىرئاليسم انتقادی، اصـالت تضـا و اختيـار شـده، انسـان بـدون ذاتو در ميانـۀ جبـر

و برساختى حقيقت .بودن حقيقت استوار است ساز
اند از نظريـات وی بـرای تحليـل حيـات جوانـان در ايـران، شناسـان ايرانـى كوشـيده گروهى از جامعه

مىتبيين مختصات نظري.های پس از پايان جنگ استفاده كنند ويژه در سال به دهـد كـهه هبديج، نشان
و نـاتوانى محققـان از  عدم توجه به مبادی آن، سبب بروز خطا در شـناخت وضـعيت اجتمـاعى ايـران

و واكنش پيش مى بينى وقايع آينده پردازان ايرانـى بايـد ضـمن كه، نظريـه نتيجه اين. شود های اين نسل
مط گيری از ظرفيت بهره ªالعـات جوانـان، بـه الگـوی جديـدی های احتمالى نظريات موجود در حـوز

يك. برای تبيين شرايط جامعۀ خودشان برسند و پيچيـدگى سـو ويژگى اين الگو بايد از های جـوان هـا
و از سوی ديگر، ريشه و سابقۀ فرهنگى او را مورد توجه قرار دهد امروز ايرانى را بشناسد .ها

ها كليدواژه
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 مقدمه

های كنـونى مسـئوالن جمهـوری اسـالمى ترين دغدغه مسالۀ فرهنگ يكى از مهم،ترديد بى

های اعالمـىو در سياست متمادیهای گذاری سال ای كه خود را در نام دغدغه؛ايران است

و البته سابقۀ آن دست نهادهای مختلف نشان مى و سـالبهكم دهد های پـس دو دهۀ گذشته

.گردد از پايان جنگ تحميلى باز مى

و سهم نسبتاً باالی جوانان از جمعيت كل كشور، وضـعيت با توجه به مختصات جمعيتى

و های فرهنگى اين گروه به كانون دغدغهو فعاليت های فرهنگى مسـئوالن نظـام بـدل شـده

و متاسفانه معموالً با نگاهى آسيب مى شناسانه ،از سـوی ديگـر. شـود منفـى بـه آن نگريسـته

و مى و نسـخه گروهى از محققان اجتماعى تالش كرده برداری از نظريـات كنند كه با تقليـد

.های غربى تبيين كنند مثابه بديل پديده رايج در مراكز علمى غرب، اين تغييرات را به

و مـوثر مكتـب مطال پردازان شناخته يكى از نظريه1هبديج عـات فرهنگـى بيرمنگـام شـده

و نظريات او در زمينۀ تحليل خرده های جوانـان در انگلسـتان تـاثير زيـادی بـر فرهنگ است

به سياست .ويژه ايران داشته است گذاری مسايل جوانان در كشورهای مختلف

و ای كــه در زيســت نشــده از نظريــه بــرداری حساب بــديهى اســت كــه بهره بوم معرفتــى

و جامعـهفرهنگى خاصى متولد  مى شده، در فرهنگ و آثـار توانـد آسـيب ای ديگـر زا بـوده

و شايد جبران و فرهنگ بگذارد متعدد .ناپذيری بر عرصۀ اجتماع

مى آن و تكـون ای بـرای شـكل زند، آن است كه هر نظريه چه به اين پيامدها دامن گيری

و نيـز زمينـه غي تاريخى خود از برخى مبـانى وجـودی معرفتـى رمعرفتـى بهـره های وجـودی

و معرفت شناختى، انسان مبانى وجودی معرفتى شامل مبادی هستى. برد مى و شناختى شناختى

و مبـادی وجـودی غيرمعرفتـى را ويژگى و مبانى برگرفته از سـاير علـوم اسـت هـای فـردی

و  ـ فرهنگى، سياسى، اقتصادی، مى... اجتماعى .سازندـ

و غيرمعرفتـى نظريـه ای خـاص سـازگار يـا بوم جامعـه ای بـا زيسـت اگر مبادی معرفتـى

از هماهنگ باشد، امكان بهره و مثبـت آن،نظريـه ايـنبرداری سازنده بـرای تحليـل مسـايل

و در غير اين و آسيب جامعه وجود دارد های گوناگون معرفتـى، اجتمـاعى، صورت، پيامدها
 
1. Richard [Dick] Hebdige 
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و حتى سياسـى بـروز خواهـد كـرد گ. فرهنگى و سـترده، عامـل همـين اثرگـذاری پربسـامد

و ضرورت روش و بيگانه است تا با شـناخت مبـادی اهميت شناسى بنيادين نظريات وارداتى

و گزينش ها امكان تفكر، برنامهو مبانى آن .گری فراهم آيد ريزی

مى ای از اين بهره نمونه و نويسـندگان برداری وارداتى را توان در آثار برخى از محققـان

تطبيـق نظريـات هبـديج بـا مسـايل جوانـان ايرانـى، بـرای رغم تـالش ايرانى ديد كه البته به 

و تنها در موارد محـدود هيچ و مبادی اين نظريه نپرداخته هـای ويژگىیيك به تحليل مبانى

برخـى از ايـن آثـار. انـد های جامعۀ معاصر مقايسـه كرده شده در اين نظريه را با ويژگى بيان

:عبارتند از

در«ارشـد خـود بـا عنـوان نامۀ كارشناسى در پايان) 1376(محمدرضا حيدری پژوهشـى

مى» پديدª مدگرايى جوانان و به اين نتيجه رسد كه جوانان مدگرا را بر مبنـای معنـای عمـل

ُمد مى نخست، جوانانى كـه مـدگرايى: تقسيم كرد توان به دو دسته انگيزª آنان در پيروی از

و حاشيه فرهنگ گروه پيروی از خرده معنایبهآنان  كه های مطرود و دوم، جوانانى ای است

وی توسـعۀ امكانـات تفريحـى،. صرفاً جنبۀ خودآرايى يـا خودنمـايى دارد آنها معنای عمل

و ايجـاد  ُمـد بـومى و شخصيت جوانـان، توليـد و پرهيز از تهاجم به هويت علمى، آموزشى

و سـازمان انجمن و ها و سياسـِى متناسـب بـا شـرايط نيازهـای نسـل جـوان را های اجتمـاعى

.كند راهگشای اين مسالۀ اجتماعى معرفى مى

بررسـى عوامـل«ارشد خـود بـا عنـوان نامۀ كارشناسى در پايان) 1377(ابوالفضل اشرفى

و فرهنگـى مـوثر بـر گـرايش بـه الگوهـای فرهنـگ غربـى  و هوی(اجتماعى در) متـال رپ

بى» تهران ا به اين نتيجه رسـيد كـه بـين احسـاس جتمـاعى نوجوانـان نسـبت بـه نظـام هـويتى

و گرايش به اين گروه و اين گروه اجتماعى مى ها رابطۀ مستقيم وجود دارد توان واجـد ها را

.فرهنگى دانست های خرده ويژگى

عوامـل مـوثر بـر«ارشد خـود بـا عنـوان نامۀ كارشناسى در پايان) 1381(دخيل مجيد كوه

و معتقد،»گرايش جوانان به الگوهای غربى است كه رابطۀ معنـاداری بـين پايگـاه اقتصـادی

و گرايش به غرب وجود ندارد و گرايش بـه الگوهـای. اجتماعى اما سستى باورهای مذهبى

.غربى رابطۀ معناداری با هم دارند

هـا، فرهنگ به اين نتيجه رسيده كه عالوه بر تعلق جوانان به خرده) 1387(محمود شهابى
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و نگرش جهانرابطۀ مثبتى بين پايگاه و اجتماعى وطنانه با درجۀ ايـن تعلـق وجـود اقتصادی

ــری. دارد ــتار ديگ ــۀ) 1382(وی در نوش ــل رابط ــارª تحلي ــايگزين را درب ــت ج ــار قرائ چه

و جهانى فرهنگ خرده مى های جوانان و بررسى .كند شدن مطرح

ب روش«ای با عنوان در مقاله)ب1392(محمدی كريم خان بـا يرمنگـامشناسى انتقادی مكتـب

پرداختـه شناسى انتقادی مكتب مطالعـات فرهنگـى بيرمنگـام، به روش»رويكرد حكمت اسالمى

و مقالۀ حاضر از نظر محتوايى قرابـت. است بـه،محمـدی دارنـد، امـا خان هرچند پژوهش وی

و نه بررسى تخصصى نظريات زيرمجموعۀ آن .كليت مكتب بيرمنگام پرداخته

ــا ــر آن اســت ت ــه ب ــن مقال ــديج، اي ــۀ هب ــى نظري و غيرمعرفت ــى ــادی معرفت ــى مب ــا معرف ب

و برنامه سياست به ريزان عرصه گذاران و و مبانى ايـن های فرهنگى ويژه جوانان را با حقيقت

و از مسير تبيين تفاوت و احياناً شباهت نظريه آشنا سازد های مبادی آن بـا منظومـۀ انديشـۀ ها

آ و ايرانى جامعۀ ما، به و هوشـمندانۀ آن بومِى اسالمى و كاربسـت آگاهانـه نـان در انتخـاب

.كمك كند

 مفاهيم.1

 شناسى بنيادين روش.1-1

به روش. شناسى كاربردی قرار دارد شناسى بنيادين در مقابل روش روش شناسى بنيادين ناظر

،بـه عبـارت ديگـر.)10: 1392پارسـانيا،(شـود روشى است كـه نظريـه در مسـير آن توليـد مى

ســى بنيــادين نــه شــيوª كاربســت نظريــات در مطالعــه موضــوعات مختلــف، بلكــه شنا روش

مى سازوكار شكل .كند گيری نظريات علمى را دنبال

و غيرمعرفتى نظريات علمى، افـزون اين رويكرد با مطالعۀ انتقادی مبانى وجودی معرفتى

و نقد مبنايى آن يات مناسب را نيز ها، زمينۀ الزم برای گزينش نظر بر تمهيد زمينه جهت فهم

.آورد فراهم مى

 فرهنگ.2-1

تـوان بـه مفـاهيم ديگـری چـون معتقد است تا مفهوم فرهنگ روشن نشود، نمى،هبديج

زبان واژª فرهنگ را به كاشتن های انگليسى نامه گرچه برخى از واژه. فرهنگ پرداخت خرده
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اس، تـى2ت ريمونـد ويليـامز، اما هبديج متأثر از نظـرا1اند دادن گياهان معنا كردهو پرورش

.)7: 1389سرفراز،(گزيند شناسانه از آن را برمىو روالن بارت، قرائتى انسان3اليوت

و ارزش«: ويليامز معتقد است هـای خاصـى فرهنگ يعنى شيوª خاص زندگى كه معـانى

مى را نه و رفتار عادی متجلى و فراگيری، بلكه در نهادها ف. سازد تنها در هنر رهنگ از تحليل

و ارزش و منظر چنين تعريفى، توضيح معانى هايى است كـه در يـك شـيوª خـاص زنـدگى

.)383: 1378هبديج،(» يك فرهنگ خاص به صورت صريح يا ضمنى وجود دارد

ــز،اليــوت مى ني ــد از همــه فرهنــگ را تركيبــى و«چيز يعنــى چيز؛ همــه دان ــق همــۀ عالي

كََرجى قۀ اسـبمسـاب] از قبيـل[های شاخص يك قـوم، فعاليت رانـى، مسـابقۀ دوانى، مسـابقۀ

بـال، تختـۀ دارت، پنيـر دوانى، ميـز پين دوازدهم آگوست، مسابقۀ نهايى جام، مسـابقۀ سـگ

شــده، ترشــى چغنــدر، كليســاهای گوتيــك قــرن نــوزدهم، تكه ديل، كلــِم پختــۀ تكه ونســلى

و  .)همان(» ...موسيقى الگار

و ويليامز،بارت و تئـاتر يـا بـه نيز نيز مانند اليوت اُپـرا فرهنگ را فراتر از كتابخانه، تاالر

و نخبگانى مى و همۀ زندگى روزمره را در شـمار آن مـى اصطالح فرهنگ واال آورد شمرد

.)385: همان(

 فرهنگ خرده.3-1

و سـبك زنـدگى يـك اقليـت يـا هـا، باورهـا، گرايش فرهنگ را ارزش خرده،ادگار هـا

مى خرده فرهنـگ بـه صـورتو فيسك معتقد اسـت كـه خرده) 226: 1388، ادگـار(داند گروه

و تناقض مشخص، موقعيت و حتى طبقات هايى است كه گروه های ناهمخوان های اجتماعى

آن اجتماعى در چارچوب ساختارهای كلى و تـاريخى بـا مى تـر اجتمـاعى شـوند هـا مواجـه

.)329: 1385فيسك،(

هم خرده،هبديج مىچون اختالل فرهنگ را نماياند كـه در جريـان اصـلى صـدا ايجـادى
 

.انگليسى معاصر النگمنۀنام فرهنگ.1
2. Raymond Henry Williams 

3. Thomas Stearns Eliot 
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او. شود مى فرهنگ با توليد پارازيت، بر سر راه جريان اصلى بازنمايى واقعيـت خرده،به نظر

و ساير صنايع فرهنگى مانع توسط رسانه مى های جمعى .)90: 1378هبديج،(كند تراشى

و سياسـ البته مقاومت خرده و راهكارهـا گرايانـه نيسـت كـه هایچپتفرهنگى از نوع سنتى

هويـت ای بـرای احـراز انديشۀ براندازی فرهنگ مسلط را در سر بپرورد؛ بلكه نوعى تالش فرقـه

و شامل مفهـوم خرده. در درون فرهنگ مسلط است و«فرهنگ هميشه حامل » پنهـانى جـايگزين

و بيعت، فرهنگ عامه را نيز در بر مى .)36: 1382اغى،ب قره( گيرد هستو گاهى با اندكى شرط

1صدای مورب.4-1

2برای فهم اين مفهوم بايد با نظريۀ اونل
او معتقـد. آشنا شويم- شناس آرژانتينى جامعه-

:)49: 1393دهقانى،(است كه سه نوع صدا در جوامل مختلف قابل شناسايى است 

3صدای افقى.1-4-1

ط و از ريــق احــزاب، صــدايى كــه بــين اعضــای جامعــۀ مــدنى در حــال حركــت اســت

و نهادهای مشـابه، بـه صـورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـه قدرت ها، سمن اتحاديه و ها منـدان

و درخواسـت. شود هيات حاكمه منتقل مى های مردمـى ممكـن اسـت توسـط اين مطالبـات

و مـورد پـذيرش قـرار رسـميت شـناخته اعضای هيات حاكمـه به و بـه صـورت شـود گيـرد

و قانون در .ساالر است های جوامع مردم چنين وضعيتى جزو ويژگى.آيد سياست

4صدای عمودی.1-4-2

و گفت وگو وجـود نداشـته باشـد، افـراد بـه صـورت وقتى جامعۀ مدنى، نهادهای واسط

و با استفاده از ابزارهايى چون شرح و ارتباط مستقيم و عريضه گيری مستقيم با صـاحبان حال

را قدرت، درخواست و مشكالت خود مى ها منـدان قـدرت نيز،از سوی ديگر. كنند پيگيری

و بدون حضور نيروهای واسط بـا مـردم ارتبـاط برقـرار مى و تـودª به صورت مستقيم كننـد
 
1. Oblique Voice 

2. O'nel 

3. Horizontal Voice 

4. Vertical Voice 
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مى بى اين حالـت ويژگـى جـوامعى اسـت كـه. دهند شكلى به نام مردم را مورد خطاب قرار

و خيلى از حقوق به امتياز تبديل مى .شوند جامعۀ مدنى ندارند

 صدای مورب.1-4-3

مى. توان يافت اين صدا را در جوامع اقتدارگرا مى و جـوامعى كـه از اختنـاق رنـج برنـد

آن گونه ـ در و افقى ـ عمودی و،در چنـين جـوامعى. ها ممنوع اسـت های ديگر صدا افـراد

ــد صــدای مــورب روی مى ــه تولي ــد شــهروندان ب از. آورن انديشــمندان مطالعــات فرهنگــى

به مانندهايى عبارت مى زبان نمادين و همـين معنـا عنوان مترادف اين نوع صدا استفاده كننـد

.در بيان هبديج با عنوان توليد سبك فرهنگى آمده است

سـازی تكه چهل. شـود ساخته مى1»سازی تكه چهل«صدای مورب با استفاده از سازوكار

هم هم و و سياسى دارد و غيرسي معنايى مدرن از معنای مدرن،هبديج. اسىمعنايى پسامدرن

و معتقد است كه هرگاه شما يـك معنـای فرهنگـى را از يـكو سياسى آن استفاده مى كند

و زمينه و زمينۀ ديگری منتقل كنيد، يك امر غيرسياسـى را بـه امـری سياسـى2بافت به بافت

و چهل تبديل كرده راكهت های مشـهور چهل يكى از مثال. ايد سازی انجام داده تكه ايد سـازی

زمانى كه مردم به هنگام پخش اخبار رسمى. توان ديد در لهستاِن دوران حكومت نظامى مى

مى خود كاله و را وارونه بر سر و بـا تمسـك بـه ايـن عمـل كـه در هـيچ فرهنـگ گذاشتند

مى قانونى جرم نبود، اعتراض جا، يـك عمـل غيرسياسـى بـه امـری اين،كردند شان را اعالم

.شده بود سياسى تبديل

مصـداق توليـد سـبك،روشن شده است كه صدای مورب يا نمـادين،با اين توضيحات

و به اصطالح هبديج، فرهنگى است كه گونه خرده جنـگ چريكـى«متضـمن ای از نافرمانى

و خشن رخ بدهد، بلكه،در اين جنگ. است» شناختى نشانه و نبرد علنى قرار نيست مخالفت

و مستت همه .ر استچيز نمادين

خوان يـا تخـالفى، از پيـام گيـری انفعـالى از قرائـت مخـالف گاه ممكن است فرد با بهره

ــد ــان را رد كن ــرجح آن ــت م و قرائ ــايى ــمى رمزگش ــع رس ــى. مراج ــگ چريك ــا در جن ام
 
1. Bricolage.

2. Context 
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مى نشانه ،ايـن جنـگ. كنـد شناختى، فرد با توليد فعاالنه صدای مورب، معنـايى ديگـر خلـق

و ســازمان روشــنى ــدهى ــا انگيزه هــيچ فرمان و مبــارزان آن ب ــدارد ــدون ن و ب هــای مختلــف

.شوند سازماندهى مشخص به ميدان نبرد وارد مى

1فرهنگ جوانان خرده.5-1

مى پيدايش اين مفهوم به سال هـای زمانى كه گروه؛گردد های پساجنگ در انگلستان باز

و پررنگ خودنمايى مى جوانان به يـك های فرهنگ خرده. كردند جوانان به شكلى متفاوت

و جوانـان كـه دارای) از نظـر جغرافيـايى(جنبش اجتماعى پراكنـده  و متشـكل از نوجوانـان

مى مجموعۀ مشتركى از ارزش و نظام باور هسـتند، نيـز اطـالق ارتبـاط ايـن. شـود ها، عاليق

و سختبه افراد لزوماً چهره و شرايط قاطع ها برای عضويت در گروه يـانآ گير چهره نيست

.داری نسبت به آن وجود نداردوفا

مى خرده توان به گروهى از جوانان اطالق كرد كه ضمن برخـورداری فرهنگ جوانان را

و ســبك هــا، فعاليت از وجــوه مشــترك بــا فرهنــگ ملــى، باورهــا، ارزش های هــای فراغتــى

و همـين امـر موجـب پديدآمـدن هويـت  اختصاصى يا متفـاوتى بـا سـاير جامعـه نيـز دارنـد

مىفر خرده .)92: 1387شهابى،(شود هنگى ويژª ايشان

فرهنگـى خـاص سبك خرده،ها به چهار شيوª مختلف فرهنگ معتقد است خرده،هبديج

ــد مى ــن چهــار شــيوه خــود را تولي و از اي ــد و شناســايى يــكمى،كنن ــابى ــرای ردي ــوان ب ت

: فرهنگ استفاده كرد خرده

و پوشـش،فرهنگ اعضای هر خرده:»پوشش«.1 مخصوصـى دارنـد كـه ظـاهر آرايش

 دهد؛ متمايزی به آنان مى

ــيقى«.2 ــای خرده گروه:»موس ــيقى،فرهنگــى ه ــژه موس ــان های وي ــه بي ــه ب ــد ك ای دارن

مى اعتراض  كند؛ شان كمك

و بـه،ها فرهنگ اعضای خرده:2»مناسك«.3 و مكرری دارند اصـطالح رفتارهای جمعى

مى پاتوق . كنند سازی

1. Youth Subculture 

2. Ritual 
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آن ضای خردهاع:1»زبان مخفى«.4 كه همبسـتگى درونـى خـود را تقويـت فرهنگ برای

و ويژه و معياری برای تشخيص خودی از غيرخودی داشته باشند، زبان مخفى ای بـرای كنند

بـودن بـه چنـين زبـان مخفـى فرهنگـى، مجهز يكى از مصاديق سرمايۀ خرده. خود خلق كنند

و وقتى كسى بتواند به آن مجهز شود، مى د است و بـا سـاير اعضـا تواند ر گروه حضور يابد

.)51: 1393دهقانى،(ارتباط برقرار كند

2»سـبك زنـدگى«را در مقابل مفهوم» فرهنگ جوانان خرده«مفهوم) 1381(البته ذكايى

و معتقد است به سبب روند فزايندª جهانى قرار مى و تولد پديده دهد ای به نـام شدن فرهنگ

وطن را هم با خود به دنبـال آورده، رويكـردم جوانان جهانفرهنگ جهانى كه مولودی به نا

و گرايش فرهنگى ديگر نمى خرده و بايد تواند مانند سابق رفتارها های جوانان را تحليل كند

.بهره بگيريم» سبك زندگى«از مفهوم 

 دربارp هبديج.2

ـ متولد ـ جامعه 1951ريچارد ديك هبديج و نظريه ميالدی و رسـانهپرداز فره شناس ای نگى

مى فرهنگ بريتانيايى كه بيش از همه بـه مطالعـاتش در قلمـرو خرده در. شـود هـا شـناخته او

و فرهنگ چون خردههمآثارش به موضوعاتى  و طراحـى معاصـر های جوانان، موسيقى، هنر

و رسانه پرداخته است فرهنگ مصرف اسـتوارت هـال، ماننـدهايى وی در كنار چهره. كننده

و تاثيرگذار مكتب مطالعات فرهنگى بريتانيايى استهاز نظري .پردازان برجسته

توان جزو قلمروهای جديد را مى4و موج نوی فرانسه3گرايى موسيقى ديجيتال، وجود

در يكى از فصول كتاب 2008های او در سال يكى از آخرين نوشته. مطالعۀ هبديج دانست

و فرهنگبرداری از موسيقى نمونه: رهايى موسيقى« .منتشر شده است)2008ميلر،(» ديجيتال

های كه بر اساس پژوهش» معنای سبك: فرهنگ خرده«شاهكار او كتابى است با نام

تا 1979بار در سال برای نخستين،های جوانان فرهنگ قبلى وی دربارª خرده و منتشر شده
 
1. Argot 

2. Lifestyle 

3. Existentialism 

4. French New Wave 
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و پذيرفته مدت و شده در زمينۀ مطالعۀ فرهنگ ها تنها منبع معتبر اكنون نيز های جوانان بود

و ماندگار حوزª فرهنگى است در،های هبديج در اين موضوع پژوهش. يكى از آثار مرجع

و به روابط بين خرده و طبقۀ فرهنگ زمان حضور او در مركز بيرمنگام انجام شده بود ها

. پرداخت اجتماعى در انگلستان پس از جنگ جهانى مى

شـامل،نخستين بخـش. به دو بخش تقسيم شده است سـب� معنای: فرهنگ خردهكتاب

فرهنـگ، فرهنـگ، هژمـونى، مطالعـات فرهنگـى، خرده ماننـدچهار فصل استو مفاهيم مهمـى 

و سبك را با قرائت هبديج توضيح مى هـای فرهنگ خرده ای از حيات تاريخچه. دهد ايدئولوژی

ـ هيپســترها ــان ــا نيك، بيت1انگلســتان در آن زم ــدی2ه ،4ها پوســتى، كله3ها، مادهــاویب، ت

و گليتر راكرها5ها رودبوی و دردها، پانك6، گلم .ـ هم در همين بخش ارايه شده است7ها

در فصـل. فرهنگ پانـك اسـت دومين بخش كتاب هم روايت برخورد نويسنده با خرده

فرهنـگ جوانـان طبقـۀ خرده،پنجم كه نخستين فصـل ايـن بخـش از كتـاب اسـت، هبـديج

و مبارزهكارگر و سبك آنان را مقاومت مى ای نشانهی و نمادين سـخن اصـلى. داند شناختى

و انتشـار سـبك در رسـانه شـدن، خنثى فصل بعدی نيـز كااليى در. های جمعـى اسـت شـدن

مى فصول بعدی نيز به جنبه در سراسـر ايـن،هبـديج. پـردازد های ديگر ايـن سـبك جوانانـه

و ارايه كندو پيچيدª خرده كتاب تالش كرده كه مفهوم نوظهور .فرهنگ را تحليل، تبيين

 فرهنگ جوانان شناسى بنيادين نظريۀ خرده روش.3

و غيرمعرفتى آن را بـه،شناسى بنيادين نظريۀ هبديج برای روش بايستى مبادی وجود معرفتى

و دقيق بررسى كرد .صورت مجزا

فر بخشى از مجموعۀ كالن،نظريۀ هبديج و از تر مكتب مطالعات هنگـى بيرمنگـام اسـت
 
1. Hipsters 

2. Beats (Beatniks) 

3. Mods 

4. Skin Heads 

5. Rud Boys 

6. Glam And Glitter Rockers 

7. Dreads (Rastafarians) 
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و غيرمعرفتى اين مكتب است رو، به صورت گسترده اين به همـين. ای متاثر از مبادی معرفتى

و البته ايـن نكتـه نبايـد از نظـر،دليل برای شناخت مبادی آن بايد به اين مكتب مراجعه كرد

و متفـ مجموعه،دور بماند كه مكتب بيرمنگام و ای متكثر از نظريـات گونـاگون اوت اسـت

و مبانى نبوده است هيچ و تغييرناپذيری از مفاهيم اما بـا تسـامح. گاه مجموعۀ كامًال يكپارچه

.)97: 1392محمدی، خان(توان به عناوين مشتركى دست يافت مى

 مبادی وجودی معرفتى.1-3

 شناسى هستى.1-1-3

و مكتب مادر آن، يعنى مكتب مطالعـات فرهنگـى بيرمنگـا م، بخشـى از جريـان نظريۀ هبديج

مى چپ نو به و وام شمار و آيند .داری هستند سرمايه دار مفاهيم كالنى چون طبقه، تضاد طبقاتى

و امـر اجتمـاعى را دارای نظريه پردازان پيرو انديشۀ چپ به رئاليسم انتقادی بـاور دارنـد

و جامعه را واجد عمـق هستى مى وجود حقيقى كـ،ايشـان. داننـد شـناختى ه جهـان معتقدنـد

و شالوده و اجتماعى ساختاری بنيادی و اجتمـاعى بيرونـى ای دارد كه همۀ تحوالت سياسـى

به مشاهده و شالوده مى پذير روبنای اين بنياد .روند شمار

و حراسـت از فرهنـگ چنين تكاپوی نظريه هم پردازان مكتب بيرمنگـام بـا هـدف حفـظ

و ادامه يافت ای مسلط طبقۀ كارگر در برابر چپاول فرهنگ توده جهـان بـه اعتقـاد. آغاز شد

و ســاير چپ و مبــارزª هبــديج و مقاومــت هــای جديــد، عرصــۀ تقابــل ايــن دو جبهــه اســت

.موتور حركت تحوالت اجتماعى است،كارگری

و كنش فرهنگى، حتى در مقيـاس بسـيار خـرد ماهيت فرهنگ نيز به تمامى سياسى شده

و اثر سياسى است هم،نگاههمين. آن، واجد معنا چون اسـالفش موجب شده بود كه هبديج

و  و تمايز سنتى ميان فرهنـگ برتـر معتقد باشد كه بايد به فرهنگ طبقۀ كارگری توجه كرد

و فرهنگ پست1واال ـ و اشراف ـ را2ـ فرهنگ نخبگان و فرودسـت ـ فرهنگ طبقـات فقيـر

.كنار گذاشت

1. High culture 

2. Low culture 
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ه در نقد هستى بديج، بايد گفت كه وی قايـل بـه شناسى اجتماعى رئاليسم انتقادی ديك

و به همين دليل ،نقدهای معطوف به قايالن وجود حقيقى جامعـه،وجود حقيقى جامعه است

هويـت اجتمـاع را مقـدم بـر هويـت،طرفداران وجود حقيقـى جامعـه. متوجه اين نگاه است

هويـت انسـانى هيچ،افراد انسان در مرحلۀ قبل از وجود اجتماع«،از ديد آنان. دانند افراد مى

،ها انسـان. باشند كه فقـط اسـتعداد پـذيرش روح جمعـى را دارنـد ندارند؛ ظروفى خالى مى

مى قطع و نظر از وجـود اجتمـاعى، حيـوان محـض باشـند كـه تنهـا اسـتعداد انسـانيت دارنـد

مى.... انسانيت انسان  اين در حـالى اسـت.)19: 1375مطهری،(» شود در پرتو روح جمعى پيدا

ـ جامعـه كه در ـ در چارچوب حكمت متعاليـۀ صـدرايى موجـودی،منظومۀ انديشۀ اسالمى

آن حقيقى نيست كه وجودی جـدای از انسـان و مغـاير بـا هـا داشـته باشـد، بلكـه تركيبـى ها

و نيـز.)182: 1389پارسانيا،(حقيقى است  در اين نگاه، هر كدام از افراد انسان با سرمايۀ فطری

مى،طبيعتسرمايۀ اكتسابى از  و با ادغام روحى در يكـديگر، پای در زندگى اجتماعى نهند

ـ مى ـ روح جمعـى در تركيـب حقيقـى،.)18: 1375مطهـری،(يابنـد هويـت روحـى جديـدی

و ارجاع واقعيت جديدی ايجاد مى . اش دارد ناپـذير بـه اجـزای اوليـه شود كه آثاری حقيقـى

آناين واقعيت جديد در عرض واقعيات قبلى نيسـت و محـيط بـر هـا اسـت، بلكـه در طـول

آن.)114: 1391پارسانيا،( و در اسـتخدام اجزای جامعه در اين حالت در ذيـل صـورت نـوعى

نه فعال مى و شـوند كـه در حركـت بـه سـوی آن بـه مضـمحل نمى،تنها پس از اتحـاد شوند

مى گونه و فعال برخورد ازآن چنين اين صورت اجتمـاعى پـسازهم. كنند ای مختار طريـق كـه

مى ها راه پيدا كرد، حركت افراد به زندگى انسان و روابطى خلق حضـور كند كه فرع بـر ساختار

و فرد، تركيب واقعى است«.)121: همان(آن است  و فعـل. در تركيب جامعه و تاثر زيرا تاثير

صـو انفعالى واقعى رخ مى و و اجزای مركب كه همـان افـراد اجتماعنـد، هويـت ورت دهد

.)19: 1375مطهری،(» شود تبديل به وحدت نمى،وجه كثرت اما به هيچ. يابند جديدی مى

و اجتماعى مبنای تحليل قرار نمى هم و چنين در انديشۀ اسالمى، طبقات اقتصادی گيرنـد

.تضاد آنها نيز اصالت ندارد

 شناسى معرفت.2-1-3

و از آن جملـه هبـديج تبعيـت از انديشـۀ ماركسيسـتى، بـه،انديشمندان مكتب بيرمنگـام
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ها معتقدند كه حقيقت برسـاختۀ مناسـباتآن. دانند معرفت را محصول نظامات اجتماعى مى

و سلطه اسـت  و دستاويزی برای كسب مشروعيت همـين.)107: 1392محمـدی، خان(فرهنگى

و خرده موجب اهميـت،مساله و نمـاد در تحليـل فرهنـگ د فرهنگ يـافتن زبـان، نشـانه ر هـا

مى گرايى چنين تقليل. ديدگاه هبديج است امـری فرهنگـى تلقـى،شود كه حقيقت ای سبب

و همۀ اليه و كـنش اجتمـاعى شود و معرفت به سـطح توافـق و،های حقيقت محـدود شـود

.)1392محمدی، حاج(های معرفتى فراتر پديد نيايد فرصتى برای ظهور افق

و از ايـنبه باور پيروان مكتب بيرمنگام، هيچ مبنا رو، يى برای توليد حقيقت وجود ندارد

و يافتنى، بلكه امـری،از ديد آنان. توان ضدمبناگرا دانست آنان را مى حقيقت نه امری ثابت

و ساختنى است كه توسط انسان مى بافتنى و در جامعـه سـاخته .)130: 1389يوسـفيان،(شـود ها

مى برساخت ه گرايى هم به نسبيت هويتى و .م نسبيت معرفتى را به دنبال داردانجامد

بر اسـاس. گرا مورد انتقاد مبنايى است شناختى برساخت روشن است كه رويكرد معرفت

و فراتـر از فرهنگ نظر از پديـده شناسى اسالمى، حقيقـت صـرف معرفت هـا، های اجتمـاعى

و انسان مى و مجزايى دارد اسـالمى در حكمت. تواند به اين حقيقت دست يابد وجود اصيل

و اعتباری تقسيم مى و ادراكات به دو دستۀ حقيقى اعتباريـات قيـاس،شهيد مطهـری. شوند معانى

و تعميم مطالعات حوزª اعتباريات به حوزª حقـايق را خطـای بـزرگ فيلسـوفان غـرب با حقايق

و متغيرانگاری حقايق شـد معرفى مى ج 1364مطهـری،(كند؛ خطايى كه باعث نسبى ،2:139(.

و انعكاس ذهنى واقعيات اين ادراكـات امـا. انـد در حالى است كه ادراكات حقيقى، كشف واقع

و انسان مىآن،اعتباری با واقعيات سروكاری ندارند كنـد ها را برای رفع نيازهای خود وضع

و ديگران،( و ضـروری.)26: 1393پارسانيا و ادراكات حقيقى ثابت، الزم و بـه دسـت معانى اند

مى خته نمىانسان سا به بيان ديگر، انسـان.)142: 1385، طباطبائى(يابد شوند، بلكه انسان آنها را

مى به معانى حقيقى ايمان مى و اين ايمان يا كفر به معـانى حقيقـى نيـز بـر آورد يا كفر ورزد

اعتبـارات حـاكم بـر جوامـع در دو نظـام«كه نتيجه اين. گذارد ساخت معانى اعتباری اثر مى

و مى مادی و تصادفى. شوند الهى متفاوت و اتفاقى آن در نگاه مادی به هستى دانستن وقـايع

و مـرگ خالصـه عنوان موجودی كه هستىو حقيرپنداشتن انسان به اش در فاصله بـين تولـد

و لذت مى و غايتى جز سعادت مادی های دنيوی نـدارد، اعتبـاراتى متفـاوت بـا جوامـع شود

و معاد شكل و جامعه. گيردمى معتقد به مبدا و بقای هستى را مستند بـه انسان ای كه پيدايش
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و منزه از ماده مى و در پى زندگى ديگـری پـس از زنـدگى دنيـوی نيرويى مافوق عالم داند

و افزون بر سعادت دنيا مى،است و چنـين سعادت ابدی را نيـز در نظـر گيـرد، چنـين كسـى

و اعتبارات متفـاوتى را وضـ اجتماعى سنت آنها و از و(» هـا پيـروی خواهنـد كـردع پارسـانيا

.)33: 1393ديگران، 

 شناسى انسان.3-1-3

مى،هبديج دانـد كـه بـه رغـم مبتنى بـر مبـانى انتقـادی خـود، انسـان را موجـودی فعـال

و مقاومــت، قابليــت اســارت در موقعيت هــای برخــوردای از قابليــت خالقيــت، معناســازی

شـدهن ديگر انتقاديون، انسان را موجودی خالق، امـا گمراهوی همچو. اجتماعى را نيز دارد

مى های تحققو دارای ظرفيت البتـه در زمينـه عامليـت انسـان بـر مفهـوم. كننـد نيافته تعريف

ــا1»خودمختــاری مقيــد« و؛تاكيــد دارد2»خــودتعيينى مشــروط«ي ــار يعنــى ارادª آزاد، اختي

و باز، بلكه در  از محدودهعقالنيت نه مفاهيمى نامحدود های خاصى قرار دارند كـه خـروج

در ايـن نگــاه، شخصــيت انســان.)57: 1389محمــدپور،(پـذير نيســت هـا بــه ســادگى امكان آن

و نقش و محصول عملكرد و معنـا و كـامًال اجتمـاعى اسـت های معنـايى متفـاوت فرهنگـى

و ارتباطاتش با جامعه بـه وا ارزش خود را از هويت گروهى، عملكردش حـد بزرگتـر عنوان

و هبديج بـا تاثيرپـذيری از رويكـرد پساسـاختارگرايى، وجـود بيرمنگامى. كند كسب مى ها

از ديـد آنـان،بنـابراين.)95:ب1392محمـدی، خان(كنند انسانى دارای معنای پايدار را نفى مى

و اختيار واقع شده اسـت اصـحاب ايـن مكتـب بـه دليـل اتخـاذ. انسان در وضعيتى ميانۀ جبر

و هويـت انسـانى قايـل نى سازهمبا و جـوهر ثـابتى بـرای انسـان گرا در قبال انسان، هيچ ذات

و بر آنند كه انسان به و تاريخى خاصى گونه نبوده ای تصادفى در شرايط اجتماعى، فرهنگى

مى قرار مى و متاثر از اين شرايط هويت .)34: 1391كريمى،(يابد گيرد

ه هم مى،بديجچنين مفهوم هويت در انديشۀ گيـرد كـه در مقابل اين تلقى از هويت قرار

مى آن را پديده و مجزا از تاثيرات خـارجى و. دانـد ای ثابت وی هويـت را واكـنش، پاسـخ
 
1. Realist Orientation 

2. Bounded Autonomy 
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.)392: 1387باركر،(دانند محصول دايمى تغييرات بيرونى مى

 شناسـى گرچه برخى ابعاد معرفتى نظريـۀ هبـديج در نگـاه اول تناسـب بيشـتری بـا انسان

و مختـار اسـت كـه مى و در رويكرد اسالمى نيز انسـان موجـودی فعـال توانـد اسالمى دارد

و دست به عمل بزند به شـكلى كـامًال صـوری،اما در نگاه هبديجى، به انسان. مقاومت كند

و بـه دليـل ابتنـا بـر مبـانى سـازه نگريسته مى مى شود  توانـد گرا، انسـان بـا قـدرت خالقيـت خـود

 در حـالى كـه بـر اسـاس انديشـۀ اسـالمى، انسـاِن خـالق، فطرتـى االهـى دارد. ساز باشد حقيقت

مىو)58: 1383جعفری،(  تواند اعتبارياتو سـبك زنـدگى خـود بندª خدا استو با ايمان به حق

و ترين ويژگى نيز، هرچند يكى از مهم.)132: 1385عندليبى،(را رقم زند های فطری انسـان، آزاد

پسبودن خواه آزادی او او است، عقيده به جهان و معـاد در و،از مرگ پذيری مسـئوليتتعهـد

و مانع از زشت به وجود مى مى آورد و تخلف او .)139: 1387صالحى،( شود كاری

و جـان خـود حركـت«چنين در منظومۀ معرفت اسالمى، هم انسانى كه در مسير فطـرت

مى... كند، مى ن به واقعيت خود پى و : 1381پارسـانيا،(» شانۀ خداوند سبحان استبرد كه آيت

در.)48 و وابسـته بـه حقيقـت هسـتى اسـت، هـم و گوهر اصـيل پس انسان هم واجد فطرت

و ارزش مسير تحقق اين فطرت حركت مى و هم نقطـۀ مطلـوب منـدی بـرای حـركتش كند

مق،چنين نگاهى. شناسد كه از ارتباطات اجتماعى استقالل دارد مى ابل نگـاه درست در نقطۀ

كه. گيرد هبديجى قرار مى مى«انسان هبديجى و وجـود را بـه خـود نسـبت دهـد، بـا هسـتى

و عدم . زيرا در هر موردی كه هستى كاذب باشد، نيستى صادق اسـت؛خانه استهم،نيستى

و مانند آن برای خود تصوير كنـد هر ماهيتى را كه انسان به نام حيوان ناطق، حيوان ابزارساز

و آگـاهى قـرار دهـد، بـهبهو آن را دو طور مسـتقل در معـرض ادراك لحاظ ذات خـود از

و نيستى بيرون است .)49: همان(» طرف هستى

 مبادی وجودی غيرمعرفتى.2-3

های جوانان بـه بريتانيـای پـس از پايـان جنـگ فرهنگ پردازی درباب خرده سابقۀ نظريه

ه جهانى دوم باز مى زاران سرباز بازگشته از جنگى روبرو شـد گردد؛ زمانى كه اين كشور با

ها كردª دانشـگاه اين گروه كه اغلب تحصـيل. كه مشتاقانه خواهان تغيير وضع موجود بودند

و دردسرهای برآمده از جنـگ، از يك سـو خواهـان مشـاركت بودند، سرخورده از بيكاری
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و از سوی ديگـر بـه دولـت محا زده در عرصۀ بازسازی كشور جنگ كارشـان فظهشان بودند

و سياسـى در ميانـۀ دو جنـگ جهـانى  كه سابقۀ خوبى در حل مشكالت اقتصادی، اجتماعى

گرای كـارگر زمـام امـور را بـر عهـده كه حزب چـپ نتيجه اين. كردند نداشت، اعتماد نمى

و عهده شد گرفت و تغييرات مهمى و ديگـری. دار اصالحات يكى ارتقـای سـطح زنـدگى

مى های سـرمايه تركيبى كه هم از روشحركت به سمت يك اقتصاد  و هـم داری بهـره بـرد

يك نگاه و به اصطالح بـود كـه بـرای1»دولت رفـاه«های سوسياليستى در آن وجود داشت

.قيمت نياز داشت پيشبرد توسعۀ مدنظرش به شدت به نيروی كار ارزان

جهـانى های پـس از جنـگ های اين كشـور در سـال ترين ويژگى در نتيجه، يكى از مهم

های پيشين امپراتـوری بريتانيـای كبيـر امان مهاجرانى بود كه عمدتاً از مستعمره دوم، سيل بى

و بــه مى كـوچ كـرده بودنـد بخــش زيـادی از ايـن مهـاجران كــاراييبى،. گشـتند دنبـال كـار

و جاماييكايى آفريقايى و مهاجرت تبار شان بـه خـاك های حاضر در ارتش اين كشور بودند

ترين عامل اين سـيل مهـاجرت، تصـويب مهم. رخ داد 1940های پس از دهۀ در سالبريتانيا 

و مليت انگليسى بود كه به همۀ اتباع مستعمره ها يا كشورهايى كه پيش از ايـن قانون تابعيت

و گواهى شهروندی بگيرند مستعمره بودند، اجازه مى .داد به خاك انگلستان مهاجرت كنند

و تنگدستى امكان مهاجرت نداشتند، امـا گرچه بسياری از اهالى مستعمرات به دليل فقر

و تكانو آسيايى سيل مهاجران آفريقايى های شديدی در فرهنـگ شـهری موجب تغييرات

و كمرنگ. جامعۀ انگليس شد شـدن جايگـاه سـلطۀ اسـتعماری يكى از اين تغييرات، تزلـزل

و كه در شهروندطبقۀ كارگری انگليس بر نيروی كار مستعمراتى بود  شدن اين نيـروی كـار

يك. شدن بخشى از آن به همين طبقـۀ كـارگر رخ داد تبديل و نتيجـه ايـن كـه از سـو تقابـل

و از سـوی ديگـر های قوم بار در چالش شكاف پيشين اين و نژادپرستانه تبلـور يافـت گرايانه

و رنگين و تمايل مردمى به فرهنگ بوميان مستعمرات و عطش نسبت بـه پوستا نوعى عالقه ن

نه فرهنگ شناخت خرده و چنـدان زيرزمينـى در ميـان بدنـۀ اجتمـاعى انگلـيس های نوظهـور

.)4: 1389سرفراز،(پديد آمد 

1.Welfare State :و بهبود رفاه عمومى است اين نظام. دولتى است كه در آن وظيفه قانونى نهادهای قدرت تامين
مىی كسانى كه به هر دليل نتوانند هزينه اقتصادی، دولت به همه اين كار. كند های خود را تامين كنند، كمك

مى يا كمك)حداقل درآمد(از طريق پرداخت مستمری  .)1384:403اغصان، رحيق( شود های نقدی ديگر انجام
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ــه ســال1فرهنــگ بــه صــورت مشــخص، ســابقۀ پيــدايش مفهــوم خرده مــيالدی 1953ب

و شـرق های جوانان در مناطق كارگرنشين جنوب گردد، يعنى زمانى كه نخستين گروه برمى

و به  1960حيات اين گـروه تـا اواخـر دهـۀ. مشهور شدند2»ها بوی تدی«لندن شكل گرفتند

.)93: 1387شهابى،(ادامه داشت

و تدوين نظريات مختلف، اين تغييـرات نظريه پردازان گوناگونى تالش كردند تا با خلق

و از انديشمندان مركز مطالعاتهانآ ترين را تبيين كنند كه شايد معروف فرهنگى بيرمنگام

و وجـود خرده آنان ادعا كردند كه شـكل. ميان آنان، ريچارد هبديج باشد هـا فرهنگ گيری

و ايـن جوانـان بـه  نشانۀ ضعف دولت انگليس در شرايط پـس از جنـگ جهـانى دوم اسـت

طب نمايندگى از والدين قـۀ شان كه به طبقۀ كارگر تعلق دارند، در برابر تسلط دولت بريتانيا يا

مى مسلط قد علم مى و فرهنگ مسلط را به چالش و به مقاومـت نمـادين متوسـل كنند كشند

.شوند مى

و به ويـژه هبـديج » معنـای سـبك: فرهنـگ خرده«بـا عنـوان خـوددر كتـاب،اين گروه

و نشانه)1979هبديج،( عنوان روشـى مناسـب به3شناسى با تاثيرپذيری از مكتب ساختارگرايى

و اجتماعى، معتقد بودند كه جوانان مسـتعمراتِى بيگانـه كـه يدهبرای تحليل پد های فرهنگى

مى اكنون بخشـى از بدنـۀ جامعـۀ انگلـيس به و بـه حسـاب هـا، بـا بـه ويژه جاماييكايى آمدنـد

و خاص خود، از آن به و فرهنگ ويژه عنوان سـنگری بـرای مقابلـه وجودآوردن فضا، طبقه

و بى س با نابرابری مىعدالتى طبقۀ و با خلق اين شيوª خاص، فيدپوست حاكم استفاده كردند

از نظـر» سـبك«ايـن. دادند يك سپر دفاع جمعى در برابر حمالت فرهنگ رسمى شكل مى

و قـدرت فرهنـِگ آنـان بـرای چانـه تـرين ابـزار خرده شناختى مهم نشانه زنى بـر سـر هويـت

جوانـان سفيدپوسـت البتـه همـين تقابـل از سـوی ديگـر موجـب شـد كـه؛شد محسوب مى

و فرهنـگ خـاص خودشـان را خلـق  بريتانيايِى عضو طبقۀ كارگر نيز تالش كنند تـا سـبك

و مطالعات ديگری شد .كنند كه اين تالش منشا رخدادها، اتفاقات

در فرهنگ بايد توجه كرد كه هرچند ظهور خرده ها ثمرª فروريختن يكپـارچگى حـاكم
 
1. Subculture 

2. Teddy Boys 
3. Semiotics 
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ها فقط بازتاب ايـن واقعيـت نبودنـد؛ بلكـها اين پديدهانگلستاِن پس از جنگ جهانى بود، ام

و بـا بـه  خود نيـز سـازندª بخشـى از همـان واقعيـت پسـاجنگ در جامعـۀ بريتانيـايى هسـتند

و متمايز بـا جريـان چالش كشيدن غيرمستقيم سلطۀ حاكم از طريق ارايۀ يك سبك متفاوت

شـناختى اسـت، ام نشانهآورند كه چون يـك نظـ اصلى، نوعى فرهنگ مقاومت به وجود مى

.)392: 1378هبديج،(ای علمى مطالعه كرد توان آن را به شيوه مى

و فلسفى نظريۀ خرده و مكتـب مطالعـات افزون بر تفاوت مبانى معرفتى فرهنـگ هبـديج

های غيرمعرفتـى ايـن نظريـه نيـز تفـاوت فرهنگى بيرمنگام با مبـانى معرفتـى اسـالمى، زمينـه

ت اساسى با زمينه و اجتمـاعى شـكلهای . فرهنـگ جوانـان در ايـران دارد گيری خرده اريخى

داشـتن ايـن نشان از ريشه،فرهنگ جوانان ايرانى های وجودی غيرمعرفتى خرده بررسى زمينه

و فرهنگى پـس از جنـگ  و نيز شرايط اجتماعى پديده در اصالحات ارضى در زمان پهلوی

.در دوران جمهوری اسالمى دارد

و سـيل مهـاجرت روسـتاييان بـه پس از وقـوع اصـ الحات ارضـى در زمـان پهلـوی دوم

. های جوانان در ميان اين طبقۀ مهاجر هسـتيم فرهنگ هايى از ظهور خرده شهرها، شاهد نشانه

و كسـانى چـون ها توجـه جامعه طبيعى بـود كـه ايـن نشـانه شناسـان را بـه خـود جلـب كـرد

و نراقى از نظرگـاه صاحب فرهنـگ جوانـان مكتـب شـيكاگو بـه خردهالزمانى، بهنام، راسخ

و بزه مى و آن را مصداق كجروی از ديد آنان، با وقوع اصـالحات ارضـى. دانستند نگريسته

و،و مهاجرت نيروی كار از روستاها به شهرهايى مانند تهران، اين قبيل افراد مسايل اخالقـى

و موجبــ گيری ات شــكلانحرافــات اجتمــاعى گونــاگونى را در شــهرهای بــزرگ رقــم زده

.فرهنگ جوانان را فراهم كردند خرده

و به ويژه پس از پايان جنگ، جامعۀ ايرانى شاهد حضور جوانانى با ظاهر پس از انقالب

رپو رفتار مشابه گروه و هوی هايى چون شناسـِى ايـن جريـان غالـب جامعه. هـا بـود متال ها

و هبـديجى، ايـن افـراد را فرهنـگ جوانـان مصـداق خرده دوره با يك برداشت بيرمنگـامى

و رفتـار آنـان را گونـه مى و جنـگ چريكـى نشانه دانست شـناختى در مقابـل ای از مقاومـت

و غالب جامعه مى .)2006و 1387شهابى،(شمرد فرهنگ رسمى

هـای فرهنگ های چهارگانه خرده در اين ميان، برخى نيز معتقدند كه تنها برخى از مولفه

و به همين دليلجوانان، در ايران وجو داری های شناسنامه فرهنگ توانيم از خرده نمى،د دارد
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و نيـز سـاير صحبت كنيم كه تجانس درون و مرزبندی روشنى بـا فرهنـگ عمـومى گروهى

ای رواج داشـته فرهنگـى در ميـان عـده البته شـايد يـك سـبك خرده. ها دارند فرهنگ خرده

و اجزای خرده باشد، اما اين و نمىف ها همۀ عناصر تـوان نـام خاصـى روی رهنـگ را ندارنـد

كم سه تفاوت با همتايان غربى خـود های ايرانى دست فرهنگ از ديد آنان، خرده. ها نهاد آن

ب) الف: دارند و در غرب علنى؛ در ايران از طبقۀ متوسط به باال) در ايران زيرزمينى هستند

پ يارگيری مى و كارگر؛ و در غرب از طبقۀ پايين و) كنند در ايران تجانس درونى ندارنـد

.)67: 1392دهقانى،(در غرب دارند 

 گيری نتيجه

وهم،فرهنگ هبديجِ نظريۀ خرده چون هر نظريـۀ علمـى ديگـر بـر مبـانى وجـودی معرفتـى

مى غيرمعرفتى خاصى استوار است كه بررسى آن و دقيـق ها تری از ايـن تواند تصوير روشـن

مع. نظريه به دسـت دهـد و غيرمعرفتـى نظريـۀ هبـديج را در يـك نمـای كلـى مبـادی رفتـى

:توان به اين شكل ترسيم كرد مى
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و غيرمعرفتى نظريـۀ هبـديج، تفاوت و ذكر اين نكته ضروری است كه مبادی معرفتى هـا

و فرهنگى ايران دارد ناسازگاری و نيز شرايط اجتماعى .های جدی با مبانى معرفتى اسالمى

مىهـ تفاوت اين قبيل و غيرمعرفتـى نشـان و دهـد كـه گرده ای معرفتـى بـرداری محـض

فرهنگى هبديج در تحليل مسايل جوانـان ايـران، موجـب بـروز پذيرش دربست نظريۀ خرده

و تحليل وضعيت جوانـان ايـران مى و محققـان را نـاتوان از پيش خطا در شناخت بينـى شـود

و واكنش مى وقايع آينده پردازان ايرانـى بايـد ضـمن نظريـه،كه نتيجه اين. كند های اين نسل

و ظرفيت گيری از سرنخ بهره هـای احتمـالى نظريـات موجـود در حـوزª مطالعـات های بديع

از. جوانان، به الگوی جديدی بـرای تبيـين شـرايط جامعـۀ خودشـان برسـند ايـن الگـو بايـد

و پيچيدگى سو ويژگى يك و ها و از سوی ديگـر ريشـههای جوان امروز ايرانى را بشناسد ها

ن و مهماسابقۀ فرهنگى او را بـر مبنـای مبـادی معرفتـى سـازگار بـا،تـر از همـه ديـده نگيـرد

.های اسالمى بنا شود بنيان
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