
      
       

نعمت  الله فاضلی١

چکیده
این مقاله، ارائه دیدگاهی دربارۀ تغییر عواطف یا احساسات در ایران معاصر است. در بخش 
مقدمه، مسئله را صورت بندی می کنم و دیدگاه کلی را برای تحلیل احساسات در ایران معاصر 
شرح می دهم. در بخش دوم، مباحث نظری و مفهومی را دربارۀ  «انگارۀ فرهنگی»، «ساختار 
از  اقتباس  و  الهام  با  و  تشریح  پیچیدگی  نظریۀ  و  عواطف  سه گانۀ  الگوهای  و  احساسات» 
نظریه های ریموند ویلیامز، آلن تورن، سی رایت میلز و ادگار مورن، چارچوبی تحلیلی برای 
تحلیل مسئله احساسات در ایران تدوین می کنم. بخش اصلی مقاله به تشریح و بیان تفصیلی 
ساختار احساسات در ایران اختصاص دارد. در اینجا سه الگوی ساختار احساسات در ایران 
از  را  درحال ظهور»  «الگوی  و  مسلط»  و  امروزی شده  «الگوی  رسوب یافته»،  «الگوی  شامل 
یکدیگر تفکیک کرده ام. درونمایۀ اصلی تحلیل و توصیفی که در اینجا از ساختار احساسات در 
ایران معاصر ارائه کرده ام این است که احساسات، «برساخت  اجتماعی» است که با تحوالت 
تاریخی و اجتماعی در هر جامعه ازجمله جامعۀ ایران دگرگون می شود. این دیدگاه در مقابل 
«رویکرد ذات پندارانه»ای است که ایرانیان را براساس الگوی احساسات ازلی و تغییرناپذیر 

تحلیل می کند. هچنین این مقاله از نظر روش شناسی، تحلیل مفهومی و فرهنگی است.

واژه های کلیدی
ساختار احساسات، انگارۀ فرهنگی، مسئله مندسازی، ساختار احساسات رسوب یافته، ساختار 

احساسات مسلط (امروزی شده)، ساختار احساسات درحال ظهور
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١. مقدمه| د

 (Mills, 1959)«در این مقاله می خواهم احساسات در ایران معاصر را با «تخیل جامعه شناختی
تحلیل فرهنگی کنم؛ تخیلی که به ما اجازه می  دهد «تجربه های شخصی» را به جهان اجتماعی بزرگتر 
یعنی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در بستر تاریخی شان متصل کنیم و به تعبیر 
میلز، «دردسرهای شخصی١» را به صورت «مسائل اجتماعی٢» بفهمیم٣. این مقوله که تمام رفتارهای 
آدمی «سازه های پیچیده۴»  و درهم تنیده ای از وجوه شناختی، عاطفی و اجتماعی اند، امروزه به صورت 
واقعیتی مبرهن و قطعی درآمده است. نظریه های اجتماعی در نحله های گوناگون، بر ماهیت اجتماعی 

.(Kemper 1991; McCarthy 1989)عواطف تأکید دارند
برای من که نگرشی تفسیری۵ به انسان و جامعه دارم، احساسات و عواطف۶، بخشی از 
همان هستی جمعی ما هستند که در «فرایند فهم پذیرکردن زندگی» به صورت جمعی و در 
چارچوب «الگوهای فرهنگی» شکل می گیرند و تجربه می شوند. با توجه به این مالحظۀ اّولیه، 

می خواهم از چشم اندازی جامعه شناختی، احساسات در ایران معاصر را تحلیل کنم. 
در ســالهای اخیــر، تحــوالت و چالش هــای بــزرگ اجتماعــی توجــه مــا را ناگزیــر بــه ســوی 
ابعــاد اجتماعــی و فرهنگــی احساســات ســوق داده انــد و کم کــم در حــال آشــنا شــدن بــا بنیان های 
نظــری جامعه شناســی احساســات (عبــاس زاده، طالبی پــور و پناهــی، ١٣٩۵ و ربانی خوراســگانی 
و کیانپــور، ١٣٨٨) هســتیم و در زمینه هــا و پیامدهــای اجتماعــی برخــی مقــوالت عاطفــی ماننــد 
شــادی (موســوی و قاســم زاده، ١٣٩٧ و فاضلــی، ١٣٩۶) و عشــق (علی نــژاد، ١٣٩٧؛ ناظــری، 
١٣٩۴ و باومــن، ١٣٨۴) نیــز مقــاالت و کتاب هایــی ترجمــه یــا تألیــف شــده اند، امــا همچنــان 
حــوزۀ مطالعــات اجتماعــی احساســات هنــوز قــوام نیافتــه و جایگاهــی در علــوم اجتماعــی ایــران 
بــرای خــود ایجــاد نکــرده اســت. ایــن مطالعــات پراکنــده تنهــا نشــان دهنــدۀ ایــن هســتند کــه بــه 
تعبیــر جاناتــان ترنــر، «مســئله عواطــف در جامعــه» (ترنــر، ١٣٩٧) شــکل گرفته و کم کــم در حال 
گاه شــدن بــه ایــن نکتــه هســتیم کــه مــا دیگــر صرفــاً بــا جنبه هــای فــردی و روان شــناختی یــا حتــی  آ

عصب شــناختی احساســات ســروکار نداریــم. 

1. Personal troubles
2. Social problems

٣. در کتاب زیر معنا و کاربرد تخیل جامعه شناختی را شرح داده ام:
فاضلی، نعمت  الله (١٣٩٣). تاریخ فرهنگی ایران مدرن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

4. Complex constructs
5. Hermenutic

۶. مفاهیم احساسات و عواطف را به صورت مترادف بکار می برم.
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|د در ایــن مقالــه تــالش می کنــم اهمیــت عواطــف در ایــران معاصــر و ســازوکار پویایــی و 

تغییــرات آن را نشــان دهــم. بــرای ایــن منظــور ابتــدا مســئله احساســات در کلیــت جامعــۀ ایران 
را تشــریح می کنــم و ســپس رویکــرد نظــری را شــرح می دهــم کــه برگرفتــه از دیــدگاه ریمونــد 
ویلیامــز اســت. مفهــوم ســاختار احساســات، مفهــوم کلیــدی بــرای تشــریح عواطــف در ایــران 
اســت. براســاس ایــن دیــدگاه، ســه الگــو شــامل الگــوی رســوب یافته، الگــوی امروزی شــده و 
الگــوی درحال ظهــور را به عنــوان «الگوهــای احساســات» در ایــران معاصــر تشــریح می کنــم 
ــه، تشــریح «مســئله  و ویژگی هــای آنهــا را توضیــح می دهــم. هــدف اصلــی و کلــی ایــن مقال
احساســات در ایــران معاصــر» اســت؛ اینکــه چگونــه الگوهــای عاطفــی در ایــران معاصــر تغییر 
ــر،  ــر تغیی ــده اند. عالوه ب ــدن١» عواطــف ش ــرات موجــب «مسئله مندش ــن تغیی ــد و ای کرده ان
ــو موجــب برساخت شــدن پیچیدگــی و تناقضــات ســاختاری در  ــن ســه الگ درهم تنیدگــی ای
ــه موقعیــت مســئله مند ســاختار  عواطــف ایرانــی در دورۀ معاصــر شــده اســت. در ایــن مقال
احساســات را نیــز در ایــن پیچیدگــی نشــان می دهــم. بــرای ایــن منظــور، از «نظریــۀ پیچیدگی٢» 

ادگار مــورن الهــام گرفتــه ام. 
روش مــن در تشــریح مســئله عواطــف، «آشــنایی زدایی٣» از تغییــرات در زمینــۀ الگوهــای 
احساســات اســت، الگوهایــی کــه در تجربــۀ زیســتۀ۴ همــۀ مــا هســتند و مــا بــا آنهــا هــر روز در 
موقعیت هــای مختلــف درگیــر هســتیم. عالوه برایــن، در ایــن مطالعــه، مــن از «روش تحلیــل 
مفهومــی۵» اســتفاده می کنــم. در ایــن مقالــه بــه کمــک مفاهیــم نظــری مناســب تــالش می کنــم 
ــا قــراردادن  تجربه هــای روزمــّره و جــاری از عواطــف را مفهوم ســازی و طبقه بنــدی کنــم و ب

آنهــا در نوعــی چشــم انداز جامعه شناســانه، آنهــا را فهم پذیــر ســازم. 
کمابیــش همــۀ محققــان و متفکــران دربــارۀ تحــول جامعــۀ ایــران از دورۀ قاجــار تــا کنــون 
اجمــاع نظــر دارنــد کــه نوعــی «گسســت تاریخی۶»یــا حداقــل «تغییــرات ســاختاری» در کلیــت 
جامعــۀ معاصــر مــا در مقایســه بــا دورۀ پیشــامعاصر ایــران به وقوع پیوســته اســت٧. شــاید انقالب 
مشــروطیت تنهــا «لحظــۀ نمادینــی» بــرای این گسســت یا تغییر ســاختاری باشــد، زیرا همــان طور 

1. Problematization
2. Complexity theory
3. Defamiliarization
4. lived expereince
5. Conceptual analysis method
6. Historical discontinuity

٧. برای مثال مراجعه شود به کتاب:
آبراهامیان، یرواند (١٣٨٩). تاریخ ایران مدرن، ترجمۀ ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
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کــه مجتبــی یــاور در مطالعــۀ تاریخــی دقیــق خود نشــان می دهــد (یــاور، ١٣٩۵)، این گسســت یا | د

تغییــر، «دوران جنینــی» ای دارد کــه حداقــل از ســالهای آغازیــن دورۀ قاجاریــه شــروع شــد. در ایــن 
گسست و دگرگونی ساختاری، یکی از تحوالت بنیادین، تحول در «ساختار احساسات در ایران 
معاصــر» اســت؛ یعنــی شــیوۀ انســان ایرانــی بــرای «حس   پذیرکــردن زندگــی» و «زیســت پذیرکردن» 
ــا و شــیوۀ  ــوع احساســات م ــج ن ــر کــرد و به تدری ــط خــود در دورۀ معاصــر تغیی ــه و محی جامع
واکنش مــان بــه تجربه هــا و مواجهه هــای مــا دگرگــون شــد. ایــن امــر بــه بیــان دقیق تــر یعنــی اینکــه 
«شــیوه های معنابخشــی» مــا در فرایندهــای تجربه کــردن و مواجهــه بــا موقعیت هــای زندگی تغییر 
کردنــد. غم هــا و شــادی ها، بیم هــا و امیدهــا، ترس هــا، دلهره هــا، آرزوهــا و انتظــارات، خشــم ها 
و مهرهــا، عشــق ها و نفرت هــا، تنهایی هــا و باهم بودن هــا، زشــتی ها و زیبایی هــا، همــه و 
همــۀ احساســات مــا در ایــن دورۀ معاصــر، در مقایســه بــا دوره هــای پیشــامعاصر تغییــر کردنــد. 
آبراهامیــان در کتــاب «تاریــخ ایــران مــدرن» (آبراهامیــان، ١٣٨٩) به درســتی و بــا تکیــه بــر داده هــا 
و اســناد دقیــق و معتبــر نشــان می دهــد کــه از ســال ١٢٨۵ (ســال پیــروزی انقالب مشــروطیت) تا 
ســال ١٣٨۵ (یعنی ١٠٠ ســال بعد)، تمام ســاختارهای اجتماعی و سیاســی ایران دگرگون شــده 
اســت؛ امــا او فرامــوش می کنــد نشــان دهــد بــا تغییــرات ســاختاری همه جانبــه، شــیوۀ حس پذیــر 
و زیســت پذیرکردن انســان ایرانــی و نحــوۀ کنش وواکنــش او در محیــط و زندگــی هــم الجــرم تغییر 
کرده انــد. همچنیــن آبراهامیــان تنهــا بــه دگرگونــی هــای سیاســی و اقتصــادی می پــردازد و نقــش 
دولتهــا را در ایــن زمینــه نشــان می دهــد و فاعلیت  یافتــن افراد و کنشــگری آنهــا را نادیــده می گیرد. 
همیــن موضــوع باعــث غفلــت از مقولــۀ «ذهنیــت١» و همچنیــن «عواطــف٢»و جایــگاه آنهــا در 
د ایرانــی شــده اســت. اخیــراً برخی محققــان ایرانــی مانند فرزین وحــدت (وحــدت، ١٣٨٢)  تجــدّ
نشــان داده انــد کــه مســئله بازیگرشــدن و فاعلیت  یافتــن افــراد یعنــی شــکل گیری ســوژه، ازجملــه 
مباحــث کلیــدی در فراینــد امروزی شــدن ایــران اســت. بازیگــری یــا کنشــگری زمانــی رخ می دهــد 
کــه ســاختار احساســات حاکــم بــر جامعــه، انگیزش هــای الزم را خلــق کنــد. مــن گمــان می کنــم 
وقــوع انقــالب مشــروطه و انقــالب اســالمی و تحــوالت ســاختاری مــداوم در ایــران معاصــر را 
می توانیــم بــا تکیــه بــر همیــن دیــدگاه ســاختار احساســات توضیــح دهیم. بــه اعتقــاد مــن در ایران 
معاصــر، «انــگارۀ فرهنگــی» نقــش تعیین کننــده ای در شــکل دادن دیدگاه هــای کنشــگران ایرانــی 

داشــته و همیــن امــر زمینه ســاز تحــوالت و انقالبــات در ایــران معاصــر بــوده اســت. 
آلــن تــورن در کتــاب «پارادایــم جدیــد» (تــورن، ١٣٩٧) اســتدالل می کنــد کــه عواطــف 

1. Subjectivity
2. Emotions
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|د و احساســات، نقــش کلیــدی در شــکل گیری «ســوژۀ فــردی» دارنــد. از نظــر تــورن، چگونگــی 

درک افــراد و کنشــگران از زمانــه و روزگار خــود، اهمیــت کلیــدی در نحــوۀ عمــل آنــان دارد. 
زمانــی انــگارۀ حاکــم بــر ذهــن مــردم «انــگارۀ مذهبــی» بــود و مفاهیمــی ماننــد تقدیــر، خــدا و 
آخــرت، تعیین کننــدۀ کنــش انســان ها بودنــد و روزگاری دیگــر «انــگارۀ سیاســی» و زمانــی هــم 

انــگارۀ اقتصــادی غالــب شــدند؛ امــا اکنــون «انــگارۀ فرهنگــی١» غلبــه دارد.
نمی توانیم دیدگاه تورن را دربارۀ شکل گیری سوژۀ فردی که در جوامع توسعه یافتۀ غربی 
رخ داده است و تورن آن را رویش دوبارۀ مدرنیته می داند به جامعۀ ایران تعمیم دهیم، اما 
می توانیم بگوییم به شیوه ای دیگر، سوژه گی و انگارۀ فرهنگی اهمیت چشمگیری در تحوالت 

ایران معاصر داشته و دارد. اجازه دهید در اینجا اندکی این موضوع را توضیح بدهم. 
مایــکل فیشــر، انسان شــناس بلنــد آوازۀ امریکایــی، ازجمله محققانی اســت که شــاید عمیق تر 
ــح داده  ــران معاصــر را درک کــرده و توضی ــگارۀ فرهنگــی در تحــوالت ای از دیگــران اهمیــت ان
ــا انفــالب٢»(Ficsher, ١٩٨٠)، روایتــی  اســت. او در کتــاب «ایــران: از مناقشــه هایِ مذهبــی ت
ــه ای  ــۀ مردم نگاران ــاب حاصــل مطالع ــن کت ــد. ای ــه می کن ــی از انقــالب ســال ١٣۵٧ ارائ خواندن
ــوع  ــران انجــام داد و یــک ســال بعــد از  وق اســت کــه فیشــر در آســتانۀ انقــالب اســالمی در ای
انقــالب، دانشــگاه هاروارد آن را چــاپ کــرد. در ایــن کتــاب فیشــر اســتدالل می کنــد کــه واقعــۀ 
کربــال بــرای تشــیع و ایرانیــان شــیعی، نوعــی پارادایــم اســت کــه آنهــا زندگــی و جهــان را براســاس 
آن تفســیر و فهــم می کننــد. بــه اعتقــاد او انقــالب اســالمی هــم در چارچــوب همیــن «پارادایــم 
کربــال» شــکل گرفــت و پیــروز شــد. به نوشــتۀ او کربــال اوج «مواجهۀ عاطفی شــیعیان» بــا زندگی 

سیاســی و اجتماعــی اســت. 
ایــن روایــت و تحلیل فیشــر با تجربۀ زیســتۀ من ســازگاری دارد. مــن در خانواده ای روســتایی، 
تی و مذهبــی پــرورش یافتــه ام و پــدرم مــداح اهــل بیــت بــود و خانــۀ مــا همیشــه به ویــژه در ایام  ســنّ
محــرم و روزهــای مذهبــی، درگیــر پارادایــم کربــال بــود. مــادرم همیشــه ذکــر و یــاد امــام حســین(ع) 
را بــر زبــان داشــت. وقتــی تحلیــل فیشــر را خوانــدم، حداقــل بــا ایــن بخــش از دیــدگاه او همدلــی 

داشــتم کــه بــر اهمیــت نقــش عواطــف در تحــوالت جامعۀ ایــران تأکید داشــت. 
تحلیــل فیشــر از اهمیــت عواطــف در میــان ایرانیــان را محققــان دیگــر ماننــد داریــوش 
ــم حضــور» (١٣٩٣)  ــج اقلی ــاب «پن ــایگان در کت ــوش ش ــد. داری ــان کرده ان ــم بی ــایگان ه ش
ــئله اش را  ــاب، مس ــۀ کت ــد. او در مقدم ــرح می کن ــان» مط ــاعرانگی ایرانی ــارۀ ش ــی درب «بحث

1. Cultural paradigm

٢. مهرآیین، مصطفی و فاضلی، محمد (١٣٨۶) مقالۀ مفّصلی دربارۀ این کتاب نوشته اند.
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ــام ملت هــای | د ــان را از تم ــه ایرانی ــه شــاعرانگی ویژگــی ای اســت ک ــد ک ــان می کن ــه بی این گون

جهــان متمایــز می ســازد. «ایرانیــان چنــان در زیــر ســایۀ شــاعرانگی قــرار گرفته انــد کــه قرن هــا 
ــه حضــور همــوارۀ  ــدارد.» شــایگان ب ــر ن ــی نظی ــد و در هیــچ تمدن ــی در آن وارد نکرده ان خلل
ــد و اینکــه مــا تنهــا مردمــی هســتیم  ــان اشــاره می کن ــران در زندگــی ایرانی شــاعران بــزرگ ای
کــه اشــعار شــاعرانمان را حفــظ می کنیــم و بــه خاطــر می ســپاریم. شــایگان ایــن شــاعرانگی 
گاه ذهــن ایرانــی منســوب می کنــد و هــم  را هــم بــه «اندیشــۀ اســطوره ای» غالــب در ناخــودآ
ــد.  ــی می دان ــل ایران ــاس در تخی ــه و احس ــت عاطف ــدرت حاکمی ــدت و ق ــی از ش آن را بیان
ــاً آشــنایی  ــزرگ عمیق ــا و فرهنگ هــای ب ــا تمدن ه ــدگاه شــایگان، اندیشــمندی کــه ب ــن دی ای
دارد، بــرای مــن قابــل توجــه و تأثیرگــذار بــود. البتــه شــایگان هــم ماننــد ســیدجواد طباطبایــی 
ــازنده  ــاً س ــی لزوم ــاعرانگی و عاطفه گرای ــن ش ــد اســت ای ــر معتق ــیاری دیگ (١٣٨٤) و بس
نیســت و می توانــد ســدّ راه ِخــردورزی و تفکــر انتقــادی شــود. ارزیابــی و نقــد ایــن دیــدگاه، 
ــه  ای  ــه جامع ــم ک ــن بیندیش ــه ای ــم ب ــل می توان ــا نیســت. حداق ــن در اینج موضــوع بحــث م

ــد. ــرا» باش ــال «عقل گ ــن ح ــرا» و در عی ــان «عاطفه گ ــد همزم می توان
ــا آن حالــت  ــان ایــن ی ایــن شــیوۀ اندیشــیدن و تحلیــل کــه جامعــه را براســاس تقابــل می
توضیــح دهیــم، ماهیتــاً نوعــی «روش ساده  ســازی» اســت. ادگار مــورن (مــورن، ١٣٧٩) 
نشــان داده اســت کــه نــه تنهــا جامعــه، بلکــه انســان را تنهــا در «پارادایــم پیچیدگــی» می توانیــم 
ــی  ــی عمل ــی در زندگ ــا و تعارضــات منطق ــم وجــود تضاده ــن پارادای ــم. در ای ــح دهی توضی
ــا  ــورن، م ــاد م ــه اعتق ــر اســت. ب ــی و اجتناب ناپذی ــًال طبیع ــری کام ــع، ام ــان ها و جوام انس
بــرای فهم پذیرکــردن تجربــه و زندگــی انســان ها نیازمنــد اســتفاده از «روش پیچیدگــی» 
هســتیم، روشــی کــه بتوانــد درهم تنیدگــی و برهمکنــش همزمــان مؤلفه هــای زیســتی، روانــی 
ــای  ــا از راه «تقلیل گرایی١»ه ــد ت ــالش نکن ــن حــال ت ــرد و در عی ــر گی و اجتماعــی را در نظ

ــگارد.  ــده بین ــانی را نادی ــی و انس ــای اجتماع ــود در واقعیت ه ــای موج ــف، تضاده مختل

٢. رویکرد نظری
ــوم ســاختار  ــه، از مفه ــن زمین ــرات در ای ــگاه عواطــف و نشــان دادن تغیی ــل جای ــرای تحلی ب
احساســات و دیــدگاه ریمونــد ویلیامز اســتفاده می کنم. «ســاختار احساســات» مفهومی اســت 
کــه ریمونــد ویلیامــز هنــگام تجزیه وتحلیــل روابــط میــان هنرهــا، ادبیــات و تحــوالت طبقــۀ 
اجتماعــی در بریتانیــای معاصــر بــکار بــرد (Williams,1980). ایــن مفهــوم بــرای ویلیامــز 

1. Reductionism
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|د دو معنــا یــا کاربــرد دارد. در کاربــرد نخســت آن بــه «ذهنیــت گــروه مشــخص١» ماننــد ذهنیــت 

طبقــۀ کارگــر، زنــان یــا گروه هــای اقلیــت، مهاجــران و گروه هــای نــژادی اشــاره می کنــد. از ایــن 
دیــدگاه و براســاس کاربــردی کــه در اینجــا از ایــن مفهــوم دارم، می توانیــم بگوییــم «ســاختار 
احساســات» عبــارت اســت از مجموعــه ای از وضعیت هــا و الگوهــا کــه بــه نوعــی تخیــل یــا 
ذهنیــت جمعــی ملــت یــا گروهــی را شــکل می دهنــد، بــه طــوری کــه افــراد آن ملــت از نظــر 
آرزو هــا، تخیــالت، رویاهــا، انتظــارات و رمــزگان احساســی یعنــی اینکــه چــه چیــزی بــرای آنها 
لذت بخــش یــا خوشــایند و چــه چیــزی برخــالف آن اســت، بــه نوعــی احســاس دســت پیــدا 
می کننــد. بــه بیــان دیگــر، احساســی کــه در افــراد یــک گــروه یــا ملــت می بینیــم، اگرچــه ظاهــراً 

فــردی اســت، امــا از نوعــی «الگــوی مشــترک جمعــی» تبعیــت می کنــد. 
ــه  ــر اســت و آن را ب ــز پیچیده ت ــزد ویلیام ــوم ســاختار احساســات ن ــرد دوم مفه ــا کارب ام
صــورت «مفهــوم انتقــادی» بــرای واکاوی «تجربــۀ پیچیــده٢»  بــکار می بــرد. در اینجــا ویلیامــز 
نمی خواهــد صرفــاً بــر تجربــۀ عمومــی٣ یــا «مشــترک  بودن تجربــه» اشــاره کنــد، بلکــه تأکیــد او 
بــر پیچیدگــی تجربــه اســت. ایــن پیچیدگــی اســت کــه امــکان تغییــر یــا پویایــی را بــرای گروه ها 
و جامعــه فراهــم می ســازد. ویلیامــز بــه کمــک ایــن مفهــوم می خواهــد «الیه هــای چندگانــه۴» 
و درهم تنیــدۀ تجربــۀ افــراد را در موقعیــت جمعــی آنهــا نشــان دهــد و «شــیوۀ پویایــی زندگــی 
ــگ، ســه امــر شــامل  ــد کــه در هــر فرهن ــد. ویلیامــز اســتدالل می کن گروه هــا» را تشــریح کن
ــای  ــده از دوره ه ــوم باقیمان ــا و رس ــا و باوره ــه ای از ارزش ه ــوب  یافته۵» (مجموع ــر رس «ام
تاریخــی پیشــین)، «امــر مســلط۶» (مجموعــه ای از ارزش هــا و باورهــا و رســوم و ســننی کــه 
ــور٧»  ــر در حــال   ظه ــد) و «ام ــا را مشــروع و مجــاز می دانن ــه آنه گروه هــای مســلط در جامع
ــت  ــوز تثبی ــا هن ــد، ام ــه شــکل گرفته ان ــی ک ــا و هنجارهای ــا و ارزش ه ــه ای از باوره (مجموع
نشــده اند و مشــروعیت کافــی ندارنــد) وجــود دارنــد و اینهــا بــا یکدیگــر درهم تنیــده و در عیــن 
ــور»  ــر درحال ظه ــدۀ «ام ــرک٨ و پیش برن ــروی مح ــات، نی ــاختار احساس ــد. س ــال رقیب ان ح
مهاجــران،  اقلیت هــا،  رانده شــده٩»مانند  به حاشــیه   ویلیامــز، «گروه هــای  نظــر  از  اســت. 
1. The mentality of a certain group
2. Complex experience
3. Common experience
4. Multilayers
5. The residual
6. The dominant
7. The emergent
8. The derive 
9. Marginalized groups
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رنگین پوســتان یــا زنــان، ســاختار احساســاتی دارنــد کــه بــه آنــان انگیــزه و توانایــی ایســتادن | د

ــد  ــات، می  توانن ــاختار احساس ــن س ــه کمــک همی ــا ب ــد و آنه ــلط را می ده ــر مس ــر ام در براب
به تدریــج زمینــۀ تغییــر و پویایــی را در جامعــه فراهــم ســازند.

ایــن چارچــوب نظــری کــه ویلیامــز ابــداع و پیشــنهاد می کنــد، بــرای مــن در تمــام 
ــران اهمیــت و نقــش داشــته اســت.  ــۀ فهم پذیرکــردن فرهنــگ معاصــر ای ــم در زمین مطالعات
ــوده اســت کــه نشــان دهــم انســان ایرانــی معاصــر چــه پیونــدی  معمــای مــن همیشــه ایــن ب
میــان «ظرفیت هــای وجــودی»اش و«ظرفیت هــای بالقــوۀ محیطــی»اش برقــرار کــرده اســت؟ 
ــوده اســت؟ چــه چیزهــای جدیــدی ایــن  ــدان چــه ب کامیابی هــا و ناکامی هــای او در ایــن می
انســان ایرانــی در «تاریــخ اکنونــی»اش آورده اســت و بــرای خلــق و ابــراز ایــن «امــر جدیــد»، 
ایــی کــرده اســت؟ بــه تعبیــر مایــکل جکســون، از شــارحان  چــه رنج هایــی کشــیده و چــه تقلّ
ای وجــود»، چیــزی نیســت جــز  اصلــی «انسان شناســی وجــودی١»، مســئله بودن و تمــام «تقــلّ
همیــن تنــش و نــزاع ســهمگین میــان نیروهایــی کــه بــر مــا عمــل می کننــد (رســم، ســنّت و 
ایــی کــه مــا انجــام می دهیــم تــا ظرفیتمــان را بــرای آوردن «امــر جدیــد» بــه کار  عــادت) و تقلّ
گیریــم و بــه گذشــته به طــور کامــل تســلیم نشــویم و نهایتــاً بــا خلــق امــری جدیــد، تغییــری در 

ــون، ١٣٩۶: ٢٨‑٢٩ ٢). ــم (جکس ــاد کنی ــان ایج موقعیتم
اکنــون می خواهــم همیــن دیــدگاه و پرسشــم را در زمینــۀ عواطــف در ایــران معاصــر تحلیل 
ــا چگونگــی  ــد ت ــد کمــک کنن ــور، می توانن ــم. ســه گانۀ رســوب یافته، مســلط و درحال ظه کن
پویایــی و تغییــر الیه هــای چندگانــۀ فرهنــگ معاصــر ایــران را تشــریح کنیــم. مفهــوم ســاختار 
احساســات، قرابــت و شــباهت زیــادی بــا مفهــوم فرهنــگ دارد، امــا در عیــن حــال ایــن امتیــاز 
را دارد کــه مانــع از شــکل گیری تصویــری یکپارچــه، ذات انگارانــه و ایســتا از کلیــت جامعــه 
و نیروهــا و رونــد حیــات آن می شــود. عالوه بــر ایــن، مفهــوم ســاختار احساســات، بــه دلیــل 
تکیــه و تأکیــد آن بــر نیــروی عواطــف و توجــه بــه امیــال، غرایــز و هیجانــات، نقــش عاملیــت 
و فردیــت انســانی را قربانــی ســاختار نمی ســازد. در تجزیــه  و تحلیل هــای فرهنگــی، اغلــب 
مفهــوم فرهنــگ، مانــع از توجــه مــا بــه جایــگاه فردیــت و عاملیــت در تکویــن و توســعۀ جامعه 

و تحــول تاریــخ می شــود. 
بــرای تحلیــل ســاختار احساســات مــا بایــد تعریــف خــود را از «احساســات» بــا توجــه بــه 
ایــن رویکــرد نظــری بیــان کنیــم. همــۀ اشــکال احساســات یعنی خشــم، نفــرت، کینه، حســادت، 
1. .Existential anthropology

٢.  .جکسون، مایکل (١٣٩۶). انسان شناسی وجودی، بررسی وضع انسان، نه فرهنگ، ترجمۀ اصغر ایزدی جیران، تهران: 
نشر تیسا.
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|د عشــق، دوست داشــتن، غــم و شــادی، «شــکل هایی از تجربــۀ انســانی»  هســتند. منظــور مــن از 

«تجربــه»، همــان تلقــی یــا تعریفــی اســت کــه ویلهلــم  دیلتــای (١٣٨٨) در کتــاب مشــهور خــود 
«مقدمــه ای بــر علــوم انســانی١» بیــان می کنــد. تجربــه یعنــی معنابخشــیدن بــه اشــیا، رویدادهــا و 
همــۀ امــوری کــه مــا انســانها بــا آنهــا ســروکار داریــم. از ایــن دیــدگاه همــۀ اشــکال احساســات، 
نوعــی «امــر تفســیری و معناکاوانه»انــد کــه مــا در چارچــوب زندگــی اجتماعی و فــردی خود، به 
طــور پیوســته چیزهــا، اشــیا، رخدادهــا و امــور را به مثابــۀ نوعــی معنــای خــاص تلقــی می کنیــم 
و آن را خشــم، نفــرت، عشــق، دوســتی، غــم یــا شــادی می نامیــم. از ایــن دیــدگاه تفســیرگرایانه، 
تجربــۀ احساســی محصــول یــا برســاخت زندگــی جمعــی و گروهــی ماســت؛ از ایــن رو می توانیم 
ــۀ  ــۀ احساســی صحبــت کنیــم. گادامــر، از فیلســوفان برجســتۀ نظری از الگوهــای جمعــی تجرب
تفســیرگرایی، در کتــاب «حقیقــت و روش» (Gadamer,1975) اســتدالل می کنــد کــه 
همــۀ اشــکال «فهمیــدن» و تجربه کــردن، تابــع زمینــۀ تاریخــی و ســنّت های آن هســتند. در ایــن 
صــورت معنایــی کــه مــا بــه اشــیا یــا امــور می دهیــم، در خــأل شــکل نمی گیــرد. مــا در امتــداد 
گاه در زمینــۀ  گاه یــا خــودآ نوعــی ســنّت،  تاریــخ و فرهنــگ قــرار داریــم و امــور را به طــور ناخــودآ
ســنّت، تاریــخ و فرهنــگ بــه صــورت امــری عاطفــی ـ  احساســی معنــا می کنیــم. مــا انســان ها 
«جهان زیســت٢» خــود را بــه شــیوه ای بســیار پیچیــده «فهم پذیــر» می کنیــم تــا امــکان زیســتن بــه 
شــیوۀ انســانی بــرای مــا ممکــن شــود. از دیــدگاه گادامــر، فهمیــدن٣، از مواجهــۀ هستی شناســانۀ 
مــا بــا زندگــی ممکــن می شــود؛ یعنــی فهمیــدن، همــان صورتــی از زندگــی ماســت کــه انســان بــه 
کمــک همــۀ نیروهــای حیاتــی  اش آن را ممکــن می  ســازد. فهمیــدن و تفســیرپذیرکردن چیزهــا 
ظرفیــت، توانایــی یــا امــکان وجــودی مــا انسان هاســت. از ایــن نظــر اســت کــه نمی توانیــم مقولۀ 

احساســات را از مقولــۀ شــناختی انســان متمایــز بدانیــم.
اگــر بــا ایــن رویکــرد بــه احساســات نــگاه کنیــم، پرسشــی کــه در برابــر مــا قــرار می گیــرد 
ایــن اســت کــه انســان ایرانــی در دورۀ معاصــر، چــه الگوهایی جمعــی از عواطف و احساســات 
آفریــده اســت؟ بــه بیــان دیگــر، تجربــۀ عاطفــی مــا چگونــه بــوده اســت؟ مــا چگونــه هســتی 

خــود را در دورۀ معاصــر برســاخت کرده ایــم؟
در ایــن مقالــه تــالش می کنــم ایــن الگوهــا را توضیــح دهــم، امــا قبــل از آن اجــازه دهیــد 
ــی،  ــا احساس ــی ی ــاختار عاطف ــر س ــران از نظ ــۀ ای ــن، جامع ــاد م ــه اعتق ــه ب ــم ک ــادآوری کن ی
ــی  ــردازان اجتماع ــل برخــی از نظریه پ ــن دلی ــه همی ــار از عواطــف اســت. ب ــه ای سرش جامع

١. دیلتای، ویلهلم(١٣٨٨). مقدمه ای بر علوم انسانی، ترجمۀ منوچهر صانعی دربیدی، تهران: ققنوس.
2. life world
3. Understanding
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ــۀ عاطفــی» اســت (آزاد | د ــۀ ایرانــی نوعــی «مدرنیت ــد آزاد ارمکــی معتقدنــد کــه مدرنیت مــا مانن

ــا چیــزی کــه آن را «امروزی شــدن  ــد تجــدد ی ــا کــه مــا در فراین ــه ایــن معن ارمکــی، ١٣٨١)، ب
فرهنــگ ایرانی»(فاضلــی،١٣٩٣) می نامیــم، تأکیــد زیــادی بــر ســاختارهای احساســی خــود 
داشــته ایم. ایــن نــگاه یعنــی توجــه بــه جامعــۀ معاصــر ایــران بــه عنــوان «جامعــه ای عاطفــی»، 
ــواده، دیــن و اســطوره ها  ــد خان ــدگاه اســت کــه ســاختارهای جمعــی مانن ــه از ایــن دی برگرفت
ــان بنیادی تریــن صورت هــای نمادینــی هســتند کــه تمامــی  در جامعــۀ معاصــر ایــران، همچن
ــد.  ــرار داده ان ــر خــود ق ــا را تحــت تأثی ــردی و جمعــی م ــا و واکنش هــای ف ــا، کنش ه رفتاره
ــطوره ها  ــه اس ــد ک ــتاری معتقدن ــالل س ــد ج ــی مانن ــزرگ ایران ــان ب ــی از اسطوره شناس برخ
ــد؛ اســطوره هایی  ــان دارن ــدی در بینــش،  منــش و کنــش جمعــی ایرانی ــان اهمیــت کلی همچن

ــا حتــی اســطوره های مــدرن شــهری.  ــر و شــر ی ــد اســطورۀ خی مانن
برخــی از نظریه پــردازان اجتماعــی دیگــر معتقدنــد کــه جامعــۀ مــا نــه تنهــا امــروز، بلکــه 
ــوده و ایــن خداپرســتی، چارچــوب  ــه بعــد، نوعــی جامعــۀ خداپرســت ب از دوران زرتشــت ب
ــد  ــرای فهــم هســتی شــکل بخشــیده اســت. عمــاد افــروغ اســتدالل می کن احساســی مــا را ب
کــه توحیــد و خداپرســتی، مؤلفــۀ کلیــدی اســت و هســتۀ اصلــی شــخصیت ایرانــی را در تمــام 
طــول تاریــخ شــکل داده و در دورۀ معاصــر نیــز از اهمیــت خداپرســتی و توجــه بــه توحید و امر 
قدســی کاســته نشــده اســت١. بنابرایــن، جامعــۀ ایرانــی در فراینــد تحــوالت معاصــر، از حیــث 
ذخیــره و انباشــت انــرژی عاطفــی، نســبت بــه دورۀ پیشــامعاصر تغییــر چندانــی نکــرده اســت. 
ایــن دیــدگاه وجــود دارد کــه وقــوع انقالب هــای متعــدد در قــرن گذشــته در ایــران، تــا حــدودی 
ریشــه گرفته از ســاختار احساســات سرشــار جامعــۀ ایرانــی اســت. از ایــن رو بایــد بــه موضــوع 
عواطــف و احساســات در جامعــۀ ایــران توجــه جــدی بشــود و جایــگاه آنهــا را در تحوالتــی 
ماننــد انقــالب مشــروطه، ملی  شــدن صنعــت نفــت و شــکل گیری انقــالب اســالمی و هشــت 
ــۀ نخســت  ــالب در درج ــوع انق ــم. وق ــی کنی ــی و ارزیاب ــراق، بازبین ــران و ع ــگ ای ســال جن
ــی اســت،  ــی و گروه ــه صــورت جمع ــی ب ــزش عاطف ــی و خی ــی هیجان ــتلزم برانگیختگ مس
ــی و احساســی و عــدم جوشــش  ــادل عاطف ــاب تعامــالت اجتماعــی و تب ــه در غی طــوری ک
هیجانــی و فقــدان رویــش خوشــه های خشــم (در پــی قرارگرفتــن در مجــاورت اماکــن عمومی 
ازجملــه میادیــن شــهر یــا خیابان هــا)، کالف انقــالب شــانس چندانــی بــرای بازشــدن نخواهــد 

١. نقل قول های جالل ستاری و عماد افروغ از گفت وگوهای نگارنده با این محققان است که در کتابی با عنوان زیر در دست 
چاپ است:

فاضلی، نعمت الله و مانی کالنی (١٣٩٧). چشم اندازهای فرهنگ معاصر ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
(در دست چاپ).
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|د داشــت. بنابرایــن، وقــوع دو انقــالب در یــک قــرن در ایــران و ایســتادگی ایــران در برابــر تجــاوز 

همه جانبــۀ بیگانــگان در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، سرشــاربودن هیجانــی و عاطفــی 
ایرانیــان را نشــان می دهنــد. نــه تنهــا تحــوالت سیاســی  کــه بخشــی از آنهــا را برشــمردیم، بلکــه 
ــا موضــوع عواطــف و  ــز ب ــی تحــوالت اقتصــادی نی ــا حت تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی ی
هیجانــات در جامعــۀ ایــران ارتبــاط بســیار نزدیکــی دارنــد. بــرای مثــال تحوالتــی کــه در زمینــۀ 
شــیوۀ زندگــی مــردم در قــرن اخیــر ایجــاد شــده و مــا امــروزه از آنهــا بــا عنــوان ســبک زندگــی 

شــهری نــام می بریــم، ارتبــاط نزدیکــی بــا مقولــۀ عواطــف و احساســات ایرانــی دارنــد. 
گاهــی حتــی در گفت وگوهــای عامیانــه گفتــه می شــود کــه مــردم ایــران «جّوگیــر می شــوند.» 
جوگیرشــدن بیــان عامیانــه ای از شــدت عواطــف، هیجانــات و احساســات میــان ایرانیان اســت. 
غلبــۀ «زبــان شــعر» به عنــوان صــورت نمادینــی کــه انســان ایرانــی بــه طــور تاریخــی خــود را از آن 
طریــق بیــان می کــرده، نشــانگر ذخایــر عظیــم انــرژی عاطفــی و هیجانــی ایرانیــان اســت، زیــرا 
ــن  ــد و غنی تری ــد کن ــرژی عاطفــی را تولی ــر ان ــد حداکث ــی١ اســت کــه می توان ــی بیان شــعر قالب
اشــکال احســاس و عاطفــه را انتقــال دهــد. داریــوش شــایگان در کتــاب «پنــج اقلیــم حضــور٢» 
ــن ســیطره را نشــان  ــد و ای ــد می کن ــان تأکی ــر ایرانی ــر ســیطرۀ شــاعرانگی ب ــان ب خــود همچن
می دهــد. به همین ترتیــب وقتــی کــه مــا بــه ســایر اشــکال بیانــی و زبانــی جامعــه توجــه می کنیــم، 
ــا برخــالف  ــه در اینج ــم. البت ــد نمایی ــی را در دورۀ معاصــر تأیی ــی ایران ــم عاطفه گرای می توانی
آنچــه در «گفتمــان شرق شناســی» رایــج اســت، عاطفه گرایــی در تقابــل بــا عقل گرایــی مطــرح 
ــۀ  ــه جامع ــم کــه ســاختار احساســات، نقشــی اساســی در شــکل دادن ب ــد بگویی نمی شــود. بای
ــن  ــی، شــاید یکــی از اصلی تری ــۀ ایران ــرای شــناخت جامع ــا دارد و ب پیشــامعاصر و معاصــر م

راه هــا، فهــم ســاختار احساســات و کار ویژه هــای آن در ایــران اســت. 

٣. الگوهای سه گانۀ احساسات در ایران٣
ــران  ــه در ای ــی عاطف ــای جمع ــردم، الگوه ــه ک ــه ارائ ــن چارچــوب نظــری ای ک ــا درنظرگرفت ب

ــم: ــح دهی ــر توضی ــوی زی ــه الگ ــم در س معاصــر را می توانی
تی یا رسوب یافته  الف) الگوهای سنّ
ب) الگوهای امروزی شده یا مسلط 

1. Expressive

٢. شایگان، داریوش(١٣٩۴). پنج اقلیم حضور: بحثی دربارۀ شاعرانگی ایرانیان، تهران: فرهنگ معاصر.
٣. از این بخش به بعد مقاله، ابتدا به عنوان مقدمه بر ترجمۀ فارسی کتاب جاناتان ترنر(١٣٩٧) نوشته شد. البته این بخش 

را کامًال بازنویسی، اصالح و تکمیل کرده ام. 
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در اینجــا هــر کــدام از الگوهــا را توضیــح می دهــم، امــا قبــل از آن بایــد یــادآوری کنــم کــه نــه 
قصــد دارم قضــاوت ارزشــی درخصــوص بــدی یــا خوبــی ایــن الگوهــا ارائــه کنــم و نــه در صــدد 
اولویــت دادن بــه آنهــا هســتم. هــر ســه مــورد ایــن الگوهــا در فضاهــا و شــرایطی همزمــان تولیــد 
و بازتولیــد می شــوند و پیچیدگــی جامعــۀ معاصــر ایــران در ابعــاد مختلــف آن ازجملــه فرهنــگ، 
سیاســت، مذهــب و اقتصــاد، ریشــه در همیــن درآمیختگــی و درهم تنیدگــی ایــن ســه الگــو دارد.

تی یا رسوب یافته ٣‑١. الگوهای سنّ
تی»، مجموعــه ای اســت از رمزگانــی کــه انســان ایرانــی  «الگوهــا و ســاختارهای احساســات ســنّ
تی و تاریخــی ایرانــی بــه هنــگام تجربــۀ عاطفــی اش در تمــام موقعیت هــا  بــا تکیــه بــر منابــع ســنّ
ــالۀ   ــخ چندهزارس ــد تاری ــا در فراین ــا ایرانی ه ــرده اســت. م ــق ک ــا را خل ــخ آنه ــول تاری در ط
خــود، مجموعــه ای از فــراز و نشــیب های تاریخــی را تجربــه کرده ایــم. ایــن مجموعــۀ فــراز و 
نشــیب ها ماننــد الیه هــایِ زمین  شناســی فســیل هایِ معنایــی بــر روی یکدیگــر انباشــته شــده اند 
و مجموعــۀ وســیعی از  الگوهــا،  اســطوره ها، افســانه ها، کالن روایت هــا ، ایدئولوژی هــا و 
نگرش هــا را بــه وجــود آورده انــد. نتیجــه و ثمــرۀ بــرروی   هــم  قرارگرفتــن مجموعــۀ فســیل های 
معنایــِی متراکــم و متضــاد، تبدیل شــدن آنهــا بــه نوعــی ســازۀ اجتماعــی فراپیچیــده اســت کــه 
تحلیــل آن بــه صــورت امــری همگــن، کاری ســخت و ناممکــن خواهــد بــود. بنابرایــن قــادر 
تی عواطــف و  ــق و روشــن و واضــح از الگوهــای ســاختار ســنّ ــر دقی ــه نوعــی تصوی ــه ارائ ب
احساســات نیســتیم و تنهــا می توانیــم برخــی از ویژگی هــای عــام و کلــی آن را توضیــح دهیــم. 
تی عواطــف ایرانــی می پــردازم. در اینجــا بــه ذکــر چنــد خصیصــه یــا ویژگــی عــام الگــوی ســنّ

شــاید مهم تریــن خصلــت یــا ویژگــی  ایرانیــان، دینی بــودن عواطــف ایرانــی باشــد١. 
ایرانی هــا اگرچــه در طــول تاریــخ، ادیــان مختلفــی را تجربــه کرده انــد و هــر کــدام جهان بینــی 
ــر  ــه ام ــق عاطفــی و احساســی ب ــخ، تعل ــی در طــول تاری ــا انســان ایران خاصــی داشــته اند، ام
ماوراءطبیعــت و قدســی داشــته و همچنــان دارد. اشــکال گوناگــون نــذورات، خیــرات و 
ــردم  ــد. م ــی و گســترده وجــود دارن ــًال همگان ــه شــیوه ای کام ــا ب ــۀ م قربانی کردن هــا در جامع
بــر اســاس نوعــی احســاس نوعدوســتی، صلــۀ رحــم و دگرخواهــی دینــی اقــدام بــه بخشــش، 
گذشــت، ایثــار، قربانی کــردن و نــذری دادن می کننــد. بنابرایــن نخســتین ویژگــی الگــوی 
ــه تنهــا در صورت هــای  ــودن عواطــف ماســت. ایــن ویژگــی را ن تی، دینــی و متافیزیکی ب ســنّ
١. در مقالۀ دیگری (فاضلی، ١٣٩۶) نشان داده ام که از منظر انسان شناسی شناختی، الگوهای فرهنگی جامعۀ ایران همچنان 

دینی است، اگرچه طّی دورۀ معاصر تغییرات زیادی در این زمینه رخ داده اند. 
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عاطفــی و احساســی دیگــر نیــز مشــاهده کنیــم. بــرای مثــال، در مناســبات خویشــاوندی، در 
تمــام رفتارهــا، نوعــی معنــای دینــی وجــود دارنــد؛ مثــًال احســاس مــادری، پــدری و فرزنــدی. 
بنابرایــن، ایمــان دینــی کــه خــود شــکلی از عاطفــه و احســاس اســت، پس زمینــۀ تمــام اشــکال 
ــودن ســوژۀ  عاطفــی جامعــۀ ایرانــی را تشــکیل می دهــد. فرزیــن وحــدت ایــن ویژگــی دینی ب

ــد.  ــی را «ســوژۀ باواســطه» می نام معاصــر ایران
تی ایرانــی، تکیــۀ آن بــر زبــان اســت، بــه ایــن معنــا کــه  دومیــن ویژگــی عــام احساســات ســنّ
عاطفــۀ ایرانــی عمومــاً در «اشــکال بیانــی١» و کالمــی اســتوار شــده اســت. بــرای اینکــه بتوانــم 
ــان  ــانی، زب ــع انس ــام جوام ــه در تم ــم ک ــادآوری می کن ــم، ی ــح ده ــام را توضی ــی ع ــن ویژگ ای
مؤلفــۀ ســاختاری فرهنــگ اســت؛ از ایــن رو ایــن ویژگــی مختــص جامعــۀ مــا نیســت. امــا در 
جامعــۀ ایرانــی، زبــان از اهمیــت و برجســتگی خاصــی برخــوردار اســت. ازایــن رو می کوشــم 
تی ســاختار احساســات در ایــران بــه نوعــی  بــا ذکــر مثالــی نشــان دهــم کــه چگونــه الگــوی ســنّ
الگــوی زبانــی از ایــن احساســات اســت. همان  طــور کــه اشــاره شــد، شــعر در طــول تاریــخ، 
تی مــا بــرای بیــان آرزوهــا، آمــال، آرمان هــا، اندیشــه ها، خواســته ها، جهانبینی هــا،  رســانۀ ســنّ
آموزه هــای اخالقــی، احساســات و ارزش هــای انســانی بــوده اســت. عالوه  بــر ایــن موضــوع، 
احساســات مــا فــرم کالمــی و زبانــی ویــژه ای دارنــد. در اینجــا ایــن پرســش بــه وجــود می آیــد 
کــه چگونــه در ١٠٠٠ ســال پیــش رودکــی یــا فردوســی توانســته اند عمیق تریــن و غنی تریــن 
بیــان عاطفــی را از انســان و جامعــه و تاریــخ ارائــه کننــد. تصــور اینکــه در ١٠٠٠ ســال پیــش 
ه هــای بلنــد شــعر فارســی توانســته اند در آن  فردوســی یــا بعدهــا نظامــی و ســعدی و دیگــر قلّ
شــرایط کــه هیچ کــدام از امکانــات علمــی و فناورانــه وجــود نداشــته اند، چنیــن معانــی ای را 
تی ســاختار  ــه زبان محوربــودن الگــوی ســنّ ــد، بیــش از هــر چیــزی ب بســازند و اســتخراج کنن
ــا  ــان م ــم کــه زب ــم بگویی ــی برمی گــردد. شــاید به درســتی بتوانی ــات ایران احساســات و هیجان
ــن  ــه همی ــت اســت. ب ــا در حرک ــۀ م ــر از جامع ــا جلوت ــی، قر ن ه ــناختی و عاطف ــر ش از منظ
ــرای قرن هــای متمــادی بعــد از خــود، بلندتریــن  ــد ب دلیــل هــم هســت کــه فردوســی می توان
معانــی و مضامیــن عاطفــی و هیجانــی را بگویــد و بســراید. امــروزه ایرانیــان از طریــق شــعر 
ــئله  ــم مس ــم بگوی ــد. می خواه ــیر می کنن ــل و تفس ــی خــود را تأوی گاه عاطف ــظ، ناخــودآ حاف
شــعرمحوربودن انســان ایرانــی، امــر ســاختاری اســت کــه موجــب شــده اســت ســاختار 
تی  احساســات در ایــران به طــور عمیقــی بــر زبــان تکیــه کنــد. امــا زبان محوربــودن الگــوی ســنّ

1. Forms of experession
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ســاختار احساســات ایرانــی، امتدادیافتــه تنهــا بــا موضــوع شــعر نیســت.| د

ــی در آن اســت.  ــت قصــه و قصه گوی ــی،  اهمی ــگ ایران ــارز فرهن ــای ب ــی از ویژگی ه  یک
ایــران ســرزمین قصه هاســت. قصه هــا نــه تنهــا روایاتــی از ارزش هــای اخالقــی و جهان بینــی 
ایرانی انــد، بلکــه روایاتــی از احساســات و عواطــف ایرانــی نیــز هســتند. بســیاری از قصه هــای 
ایرانــی، امــروزه بــه ســرزمین های دیگــر نیــز کــوچ  کرده انــد. قصــه، داســتان و شــکل امروزیــن 
ــرای  ــه طــور تاریخــی، یکــی دیگــر از رســانه های انســان ایرانــی ب آن یعنــی رمــان، در واقــع ب
ساخت بخشــیدن بــه عواطــف و هیجانــات خــود بــوده اســت. در اینجــا هــر شــکلی از روایــت 
را می توانیــم قصــه بدانیــم. وابســتگی عواطــف ایرانــی بــه زبــان بــه انــدازه ای اســت کــه اغلــب 
نوعــی ســوءتفاهم نیــز دربــارۀ ایرانیــان بــه وجــود آورده اســت. مــا اغلــب خــود را متهــم بــه 
ــف  ــکال مختل ــه اش ــز ب ــان نی ــم. شرق شناس ــل می کنی ــان و عم ــی در زب ــاکاری و دوگانگ ری
ایــن موضــوع را بیــان کرده انــد کــه آن عواطــف یــا احساســاتی کــه در کالم ایرانــی بــه صــورت 
ــا بــه  مجــاز و اســتعاری جــاری می شــود، لزومــاً همــۀ هســتی ایرانیهــا را در بــر نمی گیــرد؛ ی
بیــان دیگــر، ممکــن اســت در ُبعــد رفتــاری و عملــی، چیــزی متفــاوت بــا آنچــه کــه در کالم 
گاهــی  گاهــی کــرداری١» یــا عملــی مــا بــا «آ آشــکار می کنیــم باشــد. بــه قــول آنتونــی گیدنــز، «آ
ــت  ــتی و خباث ــی پس ــر، نوع ــن ام ــل ای ــارز دارد. دلی ــاوت ب ــتداللی مان تف ــا اس ــاری٢»  ی گفت
نیســت، بلکــه بیــش از هــر چیــزی بــه ایــن واقعیــت برمی گــردد کــه زبــان در جامعۀ مــا از نوعی 
سرشــاربودن تاریخــی برخــوردار اســت. شــاید جســم مــا قــدرت هماهنگــی بــا قابلیــت زبانــی 
مــا را نــدارد. اســتفاده از زبــان شــعر و زبــان اســتعاره بــرای برانگیختگــی هیجانــی و بســیج 
ــز به خوبــی مشــهود و نمایــان  ــه انقــالب اســالمی نی جمعــی در وقایــع مهــم تاریخــی ازجمل
اســت. کنشــگران انقالبــی در خــالل ایــن حــوادث و اتفاقــات تاریخــی، رفتارهــا و کنش هــای 
خــود را بــا توســل بــه زبــان مــوزون شــعر و ترانــه هماهنــگ می کردنــد و بــا ادغــام و اختــالط 

خصوصیــات روانــی و اجتماعــی، بــه حرکــت خــود نیرویــی اســتثنایی می بخشــیده اند.
تی ســاختار احساســات ایرانــی، آیین محوربــودن ایــن عواطــف  ســومین ویژگــی الگــوی ســنّ
ــی، به طــور تاریخــی  ــه انســان ایران ــن اســت ک ــودن ای و احساســات اســت. منظــور از آیینی ب
بیــش از اینکــه بخواهــد بــا ابداعــات و نوآوری هــای فــردی اش عواطــف و هیجانــات خــود را 
ابــراز کنــد، تــالش می کنــد در چارچــوب آیین هــا، مناســک و رســوم عرفــی و پذیرفته شــده، 
احساســات و عواطــف خــود را شــکل دهــد. البتــه جامعــۀ مــدرن امــروز نیــز همچنــان ایــن 

1. Practical conciousness
2. Discursive consciousness
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|د ویژگــی را دارد. بــرای اینکــه بتوانیــم ایــن ویژگــی را بفهمیــم، می توانیــم شــادی و غــم، دوســتی 

ــم در  ــادی و غ ــرت و ش ــای عشــق و نف ــه صــورت آیین ه ــرت را ب ــمنی و عشــق و نف و دش
ــا  ــد در قالــب آیین ه ــه و احســاس بای ــم. هــر شــکلی از عاطف ــی شناســایی کنی فرهنــگ ایران
ــد. ایــن قواعــد  ــرد. احساســات در تمــام جوامــع قاعده مندن و قواعــد پذیرفته شــده  انجــام گی
احســاس در جامعــۀ مــا، عمدتــاً در قالــب قواعــد  آیینی انــد. از ســاده ترین احساســات ماننــد 
ــز و  ــد عشــق ورزیدن، همــه در مجموعــه ای از قواعــد ری ــا احساســات دیگــر مانن خندیــدن ت
درشــت آیینــی صــورت می گیرنــد. بــرای اینکــه نشــان دهــم شــادم،  بایــد بخنــدم؛ امــا خندیــدن 
مــن، لحــن خنــده و مــدت و شــکل و فــرم آن، همــه تابــع آیین هــای جمعــی خنده انــد. تمــام این 
قواعــد بــه صــورت آیین هــای کوچــک یــا بزرگــی انســجام یافته انــد، به طــوری کــه می توانیــم 
بگوییــم نقــش فردیــت و عاملیــت مــا در شــکل دادن یــا شــیوۀ بــروز هــر یــک از عواطــف مــا 
بســیار محــدود اســت؛ برخــالف آنچــه کــه در ظاهــر بــه نظــر می رســد. ایــن «مــِن» فــردی در 
خندیــدن یــا عشــق ورزیدن کمرنــگ اســت و «الگوهــا» و «آیین هــا» پررنــگ هســتند. در جامعۀ 
جمع گــرای ایرانــی، رمــزگان احســاس و عاطفــه بــه صــورت قواعــد آیینی شــده در افــراد درونــی 
می شــوند؛ چــه در قالــب آیین هــای بزرگــی مثــل آیین هــای نــوروزی یــا عاشــورایی و چــه در 
ــی، مــا  ــم و ســوگواری. در جامعــۀ معاصــر ایران ــد مراســم خت ــر مانن قالــب آیین هــای کوچکت
همچنــان شــاهد ایــن واقعیــت هســتیم کــه بخــش عمــده ای از عواطــف مــا همچنــان در قالــب 
تی  نوعــی عواطــف آیینــی تولیــد و بازتولیــد می شــوند. بــرای همیــن بایــد بگوییــم الگــوی ســنّ

عواطــف ایرانــی، از نوعــی هژمونــی از منظــر آیین محوربــودن برخــوردار اســت. 
ــرار  ــم ق ــار ه ــی را در کن ــی و آیین ــی،  زبان ــی دین ــی ویژگ ــر یعن ــی فوق الذک ــه ویژگ ــر س اگ
ــا توســط آیین هــای  ــان م ــد. زب ــن ســه ویژگــی مکمــل یکدیگرن ــم ای ــم بگویی ــم، می توانی دهی
دینــی تقویــت می شــود و کنش هــای دینــی مــا بــه طــور گســترده ای وجــه زبانــی پیــدا کرده انــد. 
بســیاری  از آیین هــای ســوگواری و مداحی هــا عمدتــاً بــر پایــۀ شــعر و ســخن مــوزون اســتوار 
ــد  ــا بای ــد. ام ــات می پردازن ــک عواطــف و هیجان ــه تحری ــق ب ــن طری ــتر از ای ــده اند و بیش ش
ــی اقتصــاد معیشــتی و  ــی یعن ــد ایران ــم کــه شــرایط اقتصــادی و شــیوه های تولی ــادآوری کنی ی
ــن  ــای مردســاالر و همچنی ــۀ ارزش ه ــور مشــخص غلب تی جنســیت و به ط ــنّ ســاختارهای س
ویژگی هایــی برخاســته از ســاختار سیاســی جامعــۀ ایــران، هــر کــدام بــه اشــکال متفــاوت بــر 
تی ســاختار عواطــف ایرانــی تأثیــر گذارده انــد. بــه همیــن دلیــل بایــد بگوییــم کــه  الگــوی ســنّ
ســاختار عواطــف ایرانــی، اگــر چه در شــرایط مــدرن و پســامدرن امروزی دســتخوش تغییراتی 
تی ســاختار احساســات  بــوده اســت، امــا ایــن تغییــرات بــه ایــن معنــا نیســتند کــه الگــوی ســنّ
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ایرانــی منســوخ شــده، بلکــه ایــن الگــو بــه عنــوان یکــی از الگوهــای موجــود عواطــف ایرانــی، | د

از حیاتــی زنــده و نیرومنــد برخــوردار اســت. 
تی ســاختار احساســات ایرانــی، طبیعت گرایــی اســت. انســان  چهارمیــن ویژگــی الگــوی ســنّ
پیشــامدرن بــرای مدتــی طوالنــی و چندهزارســاله، بــه طبیعــت و منابع و امکانات طبیعــی و آنچه 
کــه بــه دســت انســان نیســت وابســته بــوده اســت. ایــن وابســتگی تمــام ابعــاد وجــودی انســان از 
جملــه عواطــف و احساســات او را تحــت تأثیــر خــود قــرار مــی داده اســت. بنابرایــن، بســیاری 
از نظریه پــردازان اجتماعــی از گذشــتۀ دور تــا امــروز تــالش کرده انــد کــه تأثیــر وابســتگی انســان 
ــدون  ــم کــه ابن خل ــد. می دانی ــان کنن ــه طبیعــت را در شــکل دادن عواطــف و احساســات او بی ب
ــری دارد و  ــیر، هیجــان نقــش مهمت ــردم مناطــق گرمس ــه در م ــد ک ــه» نشــان می ده در «مقدم
انســان های گرمســیر از نظــر موســیقیایی نیازمنــد ریتم هــای تندتــری هســتند. عاشــیقالرهای 
ــه  ــد و موســیقی مشــهور ب ــی از موســیقی آرام در نواحــی سردســیر ایرانی ان آذربایجــان مصداق
ــد اســت و هیجــان، شــور و تحــرک  ــم تن ــدری کــه در نواحــی جنــوب رواج دارد، دارای ریت بن
بیشــتری دارد. کلــود لــوی اســتراوس در «خــام و پختــه»(Lévi-Strauss, 1969)، مهم تریــن 
ــه موضــوع تقلیــد انســان از طبیعــت اختصــاص می دهــد؛  وجــه تحلیــل ســاختاری خــود را ب
اینکــه چگونــه الگوهــای اســاطیری فرهنــگ، تحــت تأثیــر طبیعــت شــکل گرفته انــد. در جامعــۀ 
ایــران پیشــامعاصر، ســاختار احساســات طبیعــی بــوده، بــه ایــن معنــا کــه انســان ایرانــی متناســب 
بــا شــرایط جغرافیایــی گوناگونــی کــه در آن اســتقرار داشــته، طبــع و خلق وخــوی گوناگونــی را به 
دســت آورده اســت. احساســات مــا اعــم از شــادی و غــم و خشــم، ناچــار در نوعــی ســازگاری 
ــد. احساســات طبیعــی را اگــر بخواهیــم براســاس  در ایــن فضــای جغرافیایــی تکویــن یافته ان
ــدن»  ــد تم ــاب فراین ــاب «در ب ــاس، جامعه شــناس کالســیک، در کت ــرت الی ــه نوب ــه ای ک نظری
(الیــاس، ١٣٩٢) توضیــح داده اســت بیــان کنیــم، تــا حــدودی بــه این معناســت کــه در فضاهای 
پیشــامعاصر، انســان ایرانــی ماننــد دیگــر انســانها تــا حــدود زیــادی کمتــر بــه تعدیــل هیجانــات 
خــود می پرداختــه اســت؛ یــا بــه بیــان الیــاس،  ســازوکارهای خودتنظیم گــری و الزامــات 
درونــی، در مقایســه بــا دوران مــدرن کمتــر بوده انــد. الیــاس میــزان رشــد خویشــتنداری و کنتــرل 
احساســات درونــی انســان را اصلی تریــن ســازوکار شــکل  گیری احساســات متمدنانــه در انســان 
می شناســد. الیــاس نشــان می دهــد کــه در جهــان غــرب، فئودالیزه شــدن، یعنــی تجربــۀ دوران 
رنســانس تــا قــرن نوزدهــم، بــه رشــد ســازوکارهای خودکنترلــی و درونی کــردن تمــدن در انســان 
انجامیــده اســت. می توانیــم بــه ایــن واقعیــت اشــاره کنیــم کــه در مــورد انســان جامعــۀ ایرانــی 
در دوره هــای تاریخــی، نوعــی طبیعی بــودن و بازبــودن مشــاهده می شــود. اســنادی کــه دربــارۀ 



نظریه ای دربارۀ پویایی الگوهای عاطفی در ایران | ١٧

١٣
٩٧

یز 
پای

م، 
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
|د شــیوه های مجــازات و شــکنجه از قدیــم وجــود دارنــد نشــان می دهنــد کــه انســان ایرانــی چگونــه 

احســاس خشــم خــود را بــه فــرد دیگــری نشــان مــی داده اســت. 
طبیعی بــودن غرایــز، امیــال و روّیه هــای طبیعــی بــروز عواطــف و احساســات در ایــران بــه 
معنــای ایــن نیســتند کــه انســان ایرانــی فاقــد هرگونــه ســازوکار خودتنظیمــی بــوده اســت. بــه 
دلیــل جایگاهــی کــه امــر قدســی و دیــن در کلیــت ســپهر معنایــی انســان ایرانــی داشــته، غلبــۀ 
طبیعــت در کلیــت هیجانــات و احساســات ایرانــی، همــواره بــه اشــکال پیچیــده ای محــدود 
شــده اســت. هــم متــون دینــی زرتشــت و هــم متــون اســالمی، انباشــته از احــکام و آموزه هــای 
ــن، در  ــا وجــود ای ــد. ب ــی و هیجانی ان ــدی رفتارهــای عاطف ــرای قالب  بن ــی گوناگــون ب اخالق
ارتبــاط بــا تحوالتــی کــه در دوران مــدرن ایــران بــه وجــود آمده انــد می توانیــم از ایــن حقیقــت 
صحبــت کنیــم کــه قالبهــای رفتــاری و احساســی ایرانیــان در دورۀ معاصــر، بیــش از گذشــته 
در چارچــوب نوعــی نظــم خودتنطیمــی و درونی کــردن الزامــات بیرونــی مختلــف در حــال 
ــش از  ــد بی ــی را بای ــان ایران ــات انس ــاختار احساس ــودن س ــئله طبیعی ب ــد. مس ــول بوده ان تح
ــیوه های اقتصــاد  ــی ش ــم؛ یعن ــی جســت وجو کنی ــان ایران ــی انس ــیوۀ زندگ ــزی در ش ــر چی ه
ــا دامــداری و امــرار معــاش از طریــق بهره بــرداری از طبیعــت. بــه همیــن دلیــل  کشــاورزی ی
می توانیــم طبیعی بــودن ســاختار انســان ایرانــی را بــا عناوینــی دیگــر نیــز ماننــد روســتایی  بودن 

یــا عشــیره ای بودن احساســات و عواطــف انســان ایرانــی بیــان کنیــم.
ــی  ــیوه های زندگ ــه ش ــم ک ــح دهی ــی ای را توضی ــای احساس ــاًال قالبه ــم اجم ــر بخواهی اگ
عشــیره ای و روســتایی بــرای مــا خلــق کرده انــد، بایــد ابتــدا «قالبهــای احساســی عشــیره ای» 
را از «قالبهــای احساســی روســتایی» جــدا کنیــم. شــیوۀ زندگــی روســتایی در مقایســه بــا شــیوۀ 
ــۀ شــیوۀ  ــا غلب ــا ب زندگــی عشــیره ای، تاریــخ بســیارکوتاهتری دارد و عمــدۀ تاریــخ زندگــی م
ــب  ــه در قال ــیره ای ک ــی عش ــی زندگ ــن ویژگ ــوده اســت. مهم تری ــراه ب ــیره ای هم ــی عش زندگ
ســاختار احساســی و روّیــۀ عاطفــی بــروز می کنــد، مفهومــی بــه نــام «عصبیــت» و «تعصــب» 
ــت؛  ــح داده اس ــی آن را توضی ــر کس ــش از ه ــدون (١٣٧۴) بی ــه ابن خل ــی ک ــت؛ مفهوم اس
اینکــه انســان عشــیره ای از نوعــی غیــرت برخــوردار اســت کــه بــه منزلــۀ نوعــی انــرژی عاطفــی 
قدرتمنــد و بــه صــورت امــری جمعــی پدیــدار می شــود. تعصــب در مجمــوع نوعــی فرهنــگ 
ــه صــورت فرهنگــی درآمــده کــه رفتارهــای  ــۀ عشــیره ای ب حماســی را شــکل می دهــد. روحی
روزمــّرۀ انســان ایرانــی را شــکل داده اســت. محمــود ســریع القلم (١٣٨۶) ازجملــه محققانــی 
اســت کــه شــیوۀ غلبــۀ احساســات عشــیره ای را بــه عنــوان ویژگــی مهــم تاریخــی و فرهنگــی 
نشــان داده انــد. ایــن امــر یعنــی غلبــۀ روحیــۀ متعصــب، شــیوه های خاصــی از نظــم سیاســی 
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ــکل داده | د ــا ش ــۀ م ــاخت یافته را در جامع ــی س ــی ناامن ــا نوع ــری ی ــد غارتگ ــی مانن و اجتماع

اســت. برخــی ماننــد پیــران بــر ایــن تأکیــد می کننــد کــه غلبــۀ روحیــۀ عشــیره ای و مناســبات 
غارتگرایانــه کــه بــرای مدتــی طوالنــی به مثابــۀ نوعــی ســاختار در تاریــخ ایرانــی وجــود داشــته، 
ــه وجــود آورده  اســت.  ــی ب ــان انســان ایران ــی وجودشــناختی را در جه نوعــی احســاس ناامن
بســیاری از ســوگواری ها، ترس هــا و غم هــای انســان ایرانــی، ریشــه در همیــن احســاس 
ناامنــی دارنــد. احســاس ناامنــی بــه عنــوان نوعــی ســاختار احساســات، یکــی از مثالهــای خوب 
بــرای فهــم ســازوکارهای شــادی یــا غــم در جامعــۀ ماســت. ایــن امــر یعنــی شــکل گیری نوعــی 
ــر می گــذارد، بلکــه  ــا غــم تأثی ــر کــّم و کیــف شــادی ی ــا ب ــه تنه ــی، ن ســاختار احســاس ناامن
ســازوکارهای کالن اجتماعــی یعنــی نظامــات سیاســی و شــیوه های زندگــی و اقتصــادی مــا را 

نیــز تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت. 
رکــن دیگــر طبیعت گرایــی در ســاختار احساســات ایرانــی همــان ویژگــی ســاختار زندگــی 
روســتایی ماســت. اگــر چــه هــم زندگــی شهرنشــینی و هــم یکجانشــینی، چندیــن هزار ســال در 
ایــران ســابقه دارنــد، امــا هیــچ گاه یکجانشــینی و زندگــی روســتایی اصلی تریــن شــکل زندگــی 
مــا نبوده انــد. غلبــۀ زندگــی روســتایی در برابــر زندگــی عشــیره ای از اواخــر دوران قاجــار شــکل 
گرفتــه اســت. دولت آبــادی (١٣٧۴) در ُرمــان معــروف خــود «کلیــدر»، بازنمایــی خوبــی از 

ایــن وضعیــت بــه دســت می دهــد. 
نکتــۀ مهــم دربــارۀ روســتا به مثابــۀ نوعــی ســاختار احساســات ایــن اســت کــه روســتاییان 
ــان  ــاری آن ــای رفت ــوند و قالبه ــداد می ش ــی قلم ــینان، دهات ــا شهرنش ــه ب ــه در مقایس ــر چ اگ
خام تــر اســت، امــا زندگــی روســتایی برخــوردار از نوعــی نظــم عاطفــی و رفتــاری اســت کــه 
اگرچــه بــه معنــای مــدرن آن عقالنــی نشــده، امــا از ســازوکارهای خودتنظیمــی ویــژه ای تبعیت 
ــا» در مجمــوع  ــر آن حاکــم اســت. شــخصیت «صمدآق تی ب ــد و نوعــی عقالنیــت ســنّ می کن
ــل رفتارهــای  ــی تقاب ــاد در دهــۀ ۵٠، بازنمای ــز صی فیلم هــای ســینمای صمــد، ســاختۀ پروی
عاطفــی روســتایی بــا عقالنیــت شــهری اســت. صمدآقــا بــا شالوده شــکنی از مناســبات جامعۀ 
شــهری تــالش می کنــد بگویــد کــه انســان شــهری از مجموعــه ای از هیجانــات و احساســات 
ــون ســلطۀ  ــه انســان روســتایی از آن آزاد اســت. اشــکال گوناگ ــرد ک ــج می ب کنترل ناشــده  رن
پــول و فریبکاری هــای زندگــی شــهری از دیــدگاه صمــد بیان کننــدۀ رفتارهــای عاطفــی مدرنــی 
اســت کــه انســان شــهری را جایــی بدوی تــری از انســان روســتایی می نشــاند. ایــن موضــوع 
روایتــی اســت از نوعــی احساســات روبــه زوال در جامعــۀ ایرانــی. در چشــم انداز کلــی، انســان 
ــدازۀ  ــه ان ــه ب ــۀ انســان عشــیره ای و انســان شــهری مــدرن. ن روســتایی انســانی اســت در میان
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|د انســان عشــیره ای متعصــب اســت و نــه بــه انــدازۀ انســان شــهری حســابگر و عقالنــی. انســان 

روســتایی از دیــد انســان عشــیره ای انســانی اســت متمــدن کــه توانســته در پیشــرفت تاریخــی، 
مدنیــت را در رفتارهــای خــود درونــی کنــد.

ــد شهری شــدن شــدت بیشــتری گرفــت،  ــران فراین ــه بعــد کــه در ای از ســالهای دهــۀ ٣٠ ب
فرهنــگ و زندگــی مــردم بــا شــدت بیشــتری شــروع بــه تغییــر کــرد. در ایــن موقعیــت خــاص 
تاریخــی بــود کــه جامعــۀ ایــران نســبت بــه از میــان رفتــن ســنّت ها و آیین هــای کهــن و تاریخــی 
حســاس شــد و به تدریــج جنبش هــای هنــری، ادبــی و تحقیقاتــی و حتــی سیاســت های فرهنگی 
بــرای نگاهــداری و احیــای ســنّت ها شــکل گرفتنــد. بــرای مثــال، «جنبــش گــردآوری فولکلــور» 
یــا فرهنــگ مــردم در ایــن ســالها بســیار رونــق گرفــت. همچنیــن ســبک نقاشــی قهوه خانــه ای در 
اخانه» رواج بیشــتری یافــت. یکــی از اهــدف ایــن جنبشــها،  ایــن ســالها بــا ظهــور «مکتــب ســقّ
دســت یافتن و حفاظــت از ســاختارهای احساســات انســان ایرانــی پیشــامعاصر و بهره بــرداری از 

ایــن ســاختارها بــرای تعدیــل شــیوۀ زندگــی شــهری درحال ظهــور در ایــران معاصــر بــود. 
تی انســان ایرانــی تــداوم، پایــداری، ثبــات یــا کلیــت  ویژگــی پنجــم ســاختار احساســات ســنّ
اســت. مــا بــرای چندیــن قــرن بــه شــیوۀ عشــیره ای و روســتایی زیســته ایم. تغییــرات در جامعــۀ 
ــد،  ــود آورده ان ــه وج ــی را ب ــکالی از پویای ــته و اش ــود داش ــواره وج ــه هم ــران اگرچ ــنتی ای س
امــا در مقایســه بــا جامعــۀ معاصــر ایرانــی، از حیــث ســرعت و کیفیــت تغییــر، بســیار ُکنــد 
بوده انــد. به طــور طبیعــی می توانیــم تصــور کنیــم کــه ایــن ایســتایی نســبی در کلیــت جامعــه و 
فرهنــگ ایرانــی، موجــب نوعــی ثبــات و پایــداری در احساســات انســان ایرانــی شــده اســت. 
اهمیــت ایــن موضــوع هنگامــی آشــکار خواهــد شــد کــه تغییــر را به عنــوان مؤلفــۀ ســاختاری 
احساســات مــدرن توضیــح دهــم. تنهــا بــه ایــن مــورد اشــاره می کنــم کــه ایــن ایســتایی بیانگــر 
ایــن واقعیــت اســت کــه مــا بــرای دوران طوالنــی از تاریــخ خــود، مجموعــۀ رمــزگان اجتماعــی 
و طبیعــی ای کــه بــرای اشــکال گوناگــون احساســات بــکار می بردیــم، رمزگانــی کامــًال همگــن، 
ــوده اســت. منظــور از  ــا ب یکدســت و انســجام یافته در کلیــت نظــام فرهنگــی و اجتماعــی م
ــارت اســت از اینکــه ســاختار احساســات  انسجام داشــتن کلیــت عواطــف و احساســات عب
تی مــا از یکپارچگــی کافــی برخــوردار بــوده اســت. دیــن ایرانــی، شــعر و ادبیــات و هنــر،  ســنّ
اقتصــاد معیشــتی، زندگــی عشــیره ای، آیین هــا و تشــریفات، تــا حــدود زیــادی از نوعــی 
همگنــی و تجانــس برخــوردار بوده انــد. چیــزی کــه ایــن یکپارچگــی و انســجام را امکان پذیــر 
می ســاخته، نوعــی تعــادل و تــوازن میــان مجموعــه ای از عوامــل ســاختاری اســت. در نتیجــۀ 
ــش  ــال از آرام ــدار و درعین ح ــادی پای ــدود زی ــا ح ــی ت ــان ایران ــجام، عواطــف انس ــن انس ای



ــ ارتباطات ٢٠ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ز  
ایی
م،پ
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
برخــوردار بــوده اســت. روایاتــی کــه به طــور نوســتالژیک از قدیــم یــاد می کنیــم، بیان کننــدۀ ایــن | د

واقعیت انــد کــه در دوران قدیــم قطعیت هــا، یقین هــا، عاطفه هــا و احساســات تثبیت شــده تر 
ــروز  ــواده ب ــن اعضــای خان ــرگ بی ــگام م ــا هن ــه م ــی را ک ــد. عواطف ــجام یافته تر بوده ان و انس
تی انســان ایرانــی  می دهیــم در نظــر بگیریــد. مــن ایــن موضــوع یعنــی وابســتگی احســاس ســنّ
بــه خانــواده را باعنــوان احساســات خانوادگــی در ادامــه توضیــح خواهــم داد. در دورۀ معاصــر 
ــا ایــن  ــاری و احساســی حاصــل شــده اند، ام ــا حــدودی تغییراتــی در الگوهــای غالــب رفت ت
ــی زندگــی روســتایی و عشــایری،  ــواده و حت ــن، خان ــداوم نهادهــای دی ــل ت ــه دلی ــرات ب تغیی
تی مــا را از  ــه تــداوم و پیوســتگی در ســاختار احساســات ســنّ ــه ای نبوده انــد کــه هرگون به گون
بیــن ببرنــد. کلیــت و گشــتالت عاطفــی مــا یکــی از میراث هــای فرهنگــی ناملمــوس فرهنــگ 

ایرانــی اســت کــه گاهــی در رفتارهــای زندگــی روزمــّرۀ شــهری مــا نیــز بــروز پیــدا می کنــد. 
تی ایــران خانــواده اســت. همــۀ  آخریــن مؤلفــۀ ســاخت دهنده بــه ســاختار احساســات ســنّ
محققــان بــه اهمیــت جایــگاه نهــاد خانــواده در شــکل گیری شــخصیت انســان ایرانــی و تکوین 
و توســعۀ جامعــۀ ایــران از ابتــدا تاکنــون تأکیــد داشــته اند. خانــواده مجموعــۀ وســیعی از روابط 
ــردی خــود  ــه نیازهــای مختلــف اجتماعــی و ف ــق آن ب ــا از طری ســازمان یافته ای اســت کــه م
پاســخ می دهیــم. خانــواده نوعــی ســاختار اســت کــه مــا در دل آن، توانایــی ســازماندهی زندگی 

روزمــّره و شــکل دادن عواطــف و احساســات جمعــی و شــخصی را بــه دســت می آوریــم. 
تی ایرانــی،  خانواده گرایــی یــا گرایــش خانوادگــی به عنــوان مؤلفــۀ ســاختار احساســات ســنّ
ــه  ــرا ک ــد، چ ــق می کن ــروز آن را تصدی ــن ام ــی همی ــی حت ــان ایران ــر انس ــه ه ــزی اســت ک چی
ــر  ــه، مه ــق مادران ــی ماســت. عش ــۀ عاطف ــارز تجرب ــی ب ــن ویژگ ــکارترین و بارزتری ــاید آش ش
پدرانــه، تعلقــات عاطفــی خواهرانــه و برادرانــه و تعصبــات خانوادگــی، چیزهایــی نیســتند کــه 
از دیــدۀ مــا پنهــان باشــند. نکتــۀ اساســی ایــن اســت کــه ایــن احساســات خانوادگــی، بــه صــورت 
ــۀ  ــی، در جامع ــای خانوادگ ــی آیین ه ــی یعن ــاری و عاطف ــای رفت ــترده ای از قالبه ــۀ گس مجموع
ــرژی  ــدای از ان ــد. ج ــتمرار یافته ان ــروز اس ــه ام ــا ب ــته های دور ت ــی شــکل گرفته و از گذش ایران
هیجانــی خانوادگــی کــه هرکــدام از مــا لحظه به لحظــه آن را تجربــه می کنیــم، مــی توانیــم بگوییــم 
اشــکال گوناگــون تشــریفات و رســوم خانوادگــی کــه بــرای تولــد، ازدواج یــا ســوگواری ها انجــام 
ــای  ــگام حمایت ه ــوی هن ــاّدی و معن ــتان های م ــا و بده بس ــیع هدای ــۀ وس ــم و مجموع می دهی
ــا هســتند. همان طــور کــه  تی خانواده گــرای م ــدۀ ســاختار احساســات ســنّ خانوادگــی، بیان کنن
ــواده  ــاد خان ــن نه ــا حــول همی ــح خواهــم داد، بخــش عظیمــی از تحــوالت معاصــر م توضی
ــرژی  ــان ان ــی همچن ــد، ول ــر می گذران ــواده از س ــه خان ــی ک ــم تحوالت ــد. به رغ ــکل می گیرن ش
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|د عاطفــی احساســات خانوادگــی مهم تریــن منبــع انــرژی عاطفــی در ایــران اســت. شــاید مــا هنــوز 

Gid-) «نتوانســته ایم تجربــه ای را کــه آنتونــی گیدنــز از آن به عنــوان «دگردیســی در صمیمیــت١
dens, 1993) جامعــۀ غــرب یعنــی غلبــۀ عشــق رمانتیــک بــر مصلحت اندیشــی یــاد می کنــد 
تی  تجربــه کنیــم. بنابرایــن، انــرژی عاطفــی خانواده گــرا بــه شــیوه های مختلف، هم در شــکل ســنّ
و هــم در شــکل مــدرن آن در جامعــۀ مــا مــوج می زنــد. بــا اینکــه در الیه هایــی از جامعــه، عشــق 
تی نیــز حیــات  رمانتیــک در حــال گســترش اســت، امــا درعین حــال ســاختارهای عاطفــی ســنّ
خــود را ادامــه می دهنــد. خانواده هــای ایرانــی هنــوز بخشــی از زمــان زندگــی خانوادگــی و ســایر 
منابــع مــاّدی و غیرمــاّدی خــود را صــرف برســاختن عواطــف خانوادگــی می کننــد. بــه همیــن 
دلیــل خانواده گرایــی عاطفــی ایرانــی را می توانیــم اصلی تریــن ویژگــی احساســات ایرانــی اعــم 

تی و مــدرن و حتــی پســامدرن بدانیــم. از ســنّ

 ٣-٢. ساختار احساسات امروزی شده (مسلط) 
د، چارچــوب مســلط در جامعــۀ ماســت، ازایــن رو می توانیــم بگوییــم  امروزی شــدن یــا تجــدّ
ــا امروزی شــده اســت؛  ــان ســاختار احساســات متجــدد ی ســاختار احساســات مســلط، هم
اگرچــه همان طــور کــه در بخــش پایانــی مقالــه توضیــح داده ام، ایــن چارچــوب در حــال تغییــر 
د بدانیــم. آلــن تــورن در کتــاب «پارادایم  اســت، تغییــری کــه شــاید نتوانیــم آن را بیــرون از تجــدّ
ــر  ــی منج ــی و اطالعات ــای ارتباط اوری ه ــه فنّ ــد ک ــتدالل می کن ــورن، ١٣٩٧) اس ــد» (ت جدی
بــه چرخــش پارادایمــی در جامعــۀ امــروزی شــده اند، امــا ایــن چرخــش چیــزی نیســت جــز 
د مدرنیتــه و بازگشــت موقعیتــی کــه ســوژۀ فــردی بتوانــد در پرتــو فرصت هایــی  رویــش مجــدّ
اوری هــای ارتباطــات و اطالعــات بــه او می دهنــد، دوبــاره بــه کنشــگری، گزینشــگری و  کــه فنّ
ســوژه  گی دســت یابــد. بــه اعتقــاد تــورن، در قــرن بیســتم ســوژه در انقیــاد حکومــت و پارادایــم 
ــور و گســترش  ــا ظه ــون ب ــته و محــدود شــد. اکن ــدان کنشــگری او بس ــد و می سیاســی درآم
انقــالب اطالعاتــی و ارتباطــی، ســوژه می توانــد از پارادایــم سیاســی عبــور کنــد و در چارچــوب 
پارادایــم جدیــد کــه پارادایــم فرهنگــی اســت، متناســب بــا خواســتها، نیازهــا و توانایی هایــش 
ــرای  ــورن ب ــۀ ت ــم اگرچــه نظری ــان می کن ــد. گم ــال بازیگــری نمای ــه و فع اقان ــه شــیوه ای خلّ ب
جوامــع توســعه یافتۀ غربــی اســت، امــا از برخــی جهــات نیــز می توانیــم از ظهــور ســوژۀ جدیــد 
ــی  ــور، برخ ــات درحال ظه ــوی احساس ــارۀ الگ ــگام بحــث درب ــم. هن ــت کنی ــران صحب در ای

شــواهد ایــن ســوژۀ جدیــد را بیشــتر توضیــح می دهــم.

1. Transformation of intemacy
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همان طــور کــه قبــًال اشــاره کــردم، جامعــۀ ایــران از دهه هــای نخســت قــرن ســیزدهم، | د

ــه ســوی امروزی شــدن آغــاز کــرد.  ــی، کم کــم تحــوالت خــود را ب ــا تحــوالت جهان همــگام ب
ایــن تحــوالت شــامل مجوعــه ای از تحــوالت سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعی انــد. 
اصالحاتــی را کــه عبــاس میــرزا و بعــد از آن امیرکبیــر تــا رســیدن بــه انقــالب مشــروطه انجــام 
دادنــد می توانیــم دوران جنینــی تحــوالت ســاختاری جامعــۀ ایــران بــه حســاب آوریــم. پیدایــش 
ــا امــروز،  تمــام  دولــت مــدرن رضاشــاه و شــکل گیری اقتصــاد نفتــی و تحــوالت بعــد از آن ت
ســاختارها خصوصــاً ســاختار احساســات در ایــران را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده انــد. اگرچــه 
ــه  ــن وج ــن و تغییرناپذیرتری ــاختارها، مقاوم تری ــر س ــا دیگ ــه ب ــاختار احساســات در مقایس س
ــه،  ــن احساســات جامع ــر در ســاختارهای بنیادی ــرا تغیی ــۀ انســانی اســت، زی ســاختاری جامع
اوری هــا، تغییــر قوانیــن، امــر و نهــی سیاســی یــا حتــی  چیــزی نیســت کــه بتوانیــم آن را بــا ورود فنّ
تولیــد دانــش در دورۀ زمانــی کوتاهــی تغییــر دهیــم، امــا ســاختار احساســات در ایــران به رغــم 
ــرات  ــه ای از تغیی ــه صــورت تدریجــی دســتخوش مجموع ــرن گذشــته ب ــوارد، در دو ق ــن م ای
تی نیســتند.  شــده اســت. ایــن تغییــرات بــه معنــای نفــی یــا کنارنهــادن ســاختار احساســات ســنّ
تی در ایــران همچنــان باقــی اســت، اگرچــه  همان طــور کــه گفتــه شــد،  ســاختار احساســات ســنّ
تی، «ســاختار احساســات  بــه تغییراتــی نیــز منجــر شــده کــه در کنــار ســاختار احساســات ســنّ
ــده ای» در ســاخت  ــه ایــن دلیــل بایــد از «موقعیــت پیچی ــز ظاهــر می شــود. ب امروزی شــده» نی
احساســات انســان ایرانــی امــروز صحبــت کنیــم. منظــورم از «پیچیدگــی ســاختار احساســات» 
ــا مجموعــۀ متناقضــی از عواطــف یــا «تضــاد  ایــن اســت کــه مــا در شــرایط امــروزی خــود، ب
ســاختاری احساســات» روبه روییــم. احساســات گاهــی مــا را وادار بــه مجموعــه ای از رفتارهایی 
تی احساســات مــا همســو و در عیــن حــال ناهمســویند.  می کننــد کــه بــا ارزش هــای ســاختار ســنّ
ــا وضعیــت تضــاد  در اینجــا توصیفــی از ســاختار احساســات امروزی شــده را بیــان می   کنــم ت

ســاختاری احساســات یــا پیچیدگــی در ســاختار احساســات امــروز آشــکارتر شــود. 
در جامعۀ امروزی ما که آن را حاصل فرایندهای عمومی تحوالت ناشــی از «امروزی شــدن» 
(فاضلــی، ١٣٩۴) می دانــم، ســاختار احساســات انســان ایرانــی ویژگی هایــی دارد کــه می توانیــم 
آنهــا را بــه نوعــی برآمــده از این فرایندها بدانیم؛ فرایندهایی مانند صنعتی  شــدن١، شهری شــدن٢، 

1. Industerialization
2. Urbanization
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|د بروکراتیک شــدن١، تجاری شــدن٢، رسانه ای شــدن٣، فردی شــدن۴ و ســایر فرایندهایــی کــه هــم 

زیســت جهــان انســان ایرانــی و هــم ســاختارهای کالن اقتصــادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی 
را در بــر گرفته  انــد. در ایــن مجــال می کوشــم تأثیــر برخــی از ایــن فرایندهــای امروزی شــده را 

بــر ســاختار احساســات انســان ایرانی توضیــح دهم. 
شــاید بتوانیــم بگوییــم مهم تریــن عامل یا نیروی تغییردهنده و شــکل دهندۀ ســاختار احســاس 
انســان ایرانــی امــروز، شهری شــدن یــا کالن شهری شــدن اوســت. پیتــر برگــر و همکارانــش 
(١٣٨١) در کتــاب «ذهــن بی خانمــان» توضیــح می دهنــد کــه «شهری شــدن۵»، مهم تریــن 
عامــل ســاختاری تحــوالت در کل دنیــای مــدرن اســت. ایــن تحــوالت منجــر بــه چیزی می شــوند 
کــه برگــر و همکارانــش بــه آنهــا «آگاهــی شــهری» لقــب می دهنــد. بــه اعتقــاد مــن، تنهــا وجــوه 
شــناختی، ذهنیــت و آگاهــی مــا نیســتند کــه در نتیجــۀ شهری شــدن تحــول می یابنــد، بلکــه غرایز، 
عواطــف و احساســات مــا نیــز در شــهر یــا کالن شــهر کامــًال دگرگــون می شــوند. بــه همیــن دلیــل 
شــاید شــهر یــا کالن شــهر را بتوانیــم از جهــات مختلــف فضایــی بدانیــم کــه در آن «قالب هــای 

احساســی» متفاوتــی نســبت بــه روســتا و زندگــی عشــایری ایجــاد می شــوند.
جــرج زیمــل (١٣٧٢،زیمــل) در مقالــۀ «حیــات ذهنــی و کال ن شــهر» نشــان می دهــد کــه 
چگونــه گســترش شــهرها و کالن شــهرها، «تیپ هــای اجتماعــی» و احساســات متفاوتــی تولید 
می کنــد. او اســتدالل می کنــد کــه کالن شــهر «احســاس غریبه گــی» یــا ناآشــنابودن، «احســاس 

تنهایــی» و انــزوا و حتــی احســاس تــرس و دلهــره ایجــاد می کنــد. 
عالوه بــر احساســاتی ماننــد انــزوا، تنهایــی، دلزدگــی و غریبه گــی کــه برشــمردیم، فضــای 
ــش  ــان را افزای ــدی۶» انس ــت آرزومن ــا «ظرفی ــا ی ــا و آرزوه ــه امیده ــت ک ــی اس ــهر فضای ش
می دهــد. زندگــی شــهری میــدان وســیع تری بــرای تحــول انســان فراهــم می کنــد. زیســتن در 
فضایــی کــه مــا می توانیــم امیــد و آرزوهــای بیشــتری داشــته باشــیم بــه معنــای آن اســت کــه 
شــهر یــا کالن شــهر، مجموعــۀ وســیعی از «احساســات مثبــت٧» ماننــد امیــد را در مــا ایجــاد 
می کنــد. احســاس امیــد، خــود ایــن امــکان را بــه وجــود مــی آورد کــه نوعــی سرخوشــی و لــذت 
از ســاختار فضــای شــهری در مــا شــکل بگیــرد. همچنیــن فضــای شــهر فرصتــی اســت بــرای 

1. Beaucratization
2. Commercialization
3. Mediatization
4. Individualization
5. .Urbanization
6. Capacity to aspire
7. Positive feelings
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گســترش «توانایی زیبایی شــناختی» انســان. زیســتن در میان مجموعۀ وســیعی از فرهنگ ها و | د

خرده فرهنگ هــا و برخــورداری از میــزان باالتــری از آزادی هــای فــردی و اجتماعی و دسترســی 
اقــۀ خــود  بــه امکانــات آموزشــی بیشــتر باعــث می شــوند کــه انســان شــهری بتوانــد قــدرت خلّ
را تقویــت کنــد و در مســیر خودتحقق بخشــی و خودشــکوفایی قــرار گیــرد. همچنیــن در شــهر 
مــدرن، صنعتــی و مصرفی شــدۀ جهــان امــروز، مجموعــۀ وســیعی از فضاهــای نمادیــن وجــود 
دارنــد کــه از جهــات گوناگونــی می تواننــد ســاحت یــا بعــد زیبایی شــناختی انســان شــهری یــا 

کالن شــهری امــروز را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهنــد. 
ایــن مجموعــه نــکات بــه معنای آن اســت که احساســات گوناگــون مانند شــادی، کامجویی 
ــه مناســبات  ــی احساســات معطــوف ب ــزوا و دلزدگــی، شــرم و تــرس و حت ــی، ان و لذت طلب
خانوادگــی و احساســات دینــی، تحــت تأثیــر فضاهــای بازنمایــی و زیبایی شــناختی ای تغییــر 
می کننــد کــه شــهر ایجــاد می کنــد. زندگــی در شــهر، موجــب تشــدید میــل جنســی در انســان 
ــای  ــی فرصت ه ــه نوع ــن، ب ــنا و ناهمگ ــراد ناآش ــدۀ بی شــماری از اف ــتی ع ــود. همزیس می ش
بیشــتری بــرای بهره برداری هــای جنســی بــرای افــراد فراهــم می کنــد. زندگــی در دهکــده، قبیلــه 
تی در جامعــۀ انســانی وجــود داشــته اســت، کمتــر از زندگــی  یــا تبارهــای بــزرگ کــه به طــور ســنّ

در جهــان کالن شــهری مــا را بــه لحــاظ جنســی تحریــک می  کنــد.
شــهرها و کالن شــهرهای امــروز، در مقایســه بــا روســتا و زندگــی عشــیره ای، «رژیم هــای 
احساســی» متفاوتــی را شــکل می دهنــد. منظــور از «رژیــم احساســی»، نوعــی نظــم و انضبــاط 
ــۀ  ــروز برخــی احساســات آســان تر و برخــی دشــوارتر اســت. هم ــه در آن ب ــی اســت ک کنترل
جوامــع، اشــکال گوناگونــی از محدودیت هــا را بــرای بــروز و ظهــور احساســات ایجــاد 
ــال، در جامعــۀ  ــرای مث ــروز احساســات کامــًال آزاد نیســت. ب ــد و در هیــچ فرهنگــی ب می کنن
شــیعی ایــران امــروز، بــروز احساســات غمگنانــه و ســوگوارانه، در مقایســه بــا بروز احساســات 
ــد. همچنیــن در فضاهــای  شــاد، آزادتــر اســت و پــاداش اجتماعــی بیشــتری دریافــت می کن
کالن شــهری، احساســات مربــوط بــه عصبیــت و «احساســات حماســی١» بــه نوعــی محــدود 
ــم احساســات  ــم احساســات روســتایی» و «رژی ــی ناممکــن می شــوند. برخــالف «رژی و حت
عشــایری» کــه فضــا را بــرای این گونــه احساســات بازتــر می کــرد، در جامعــۀ شــهری ایــن نــوع 

فضاهــای حماســی و پهلوانــی و مبتنــی بــر نیــروی تعصــب، روزبــه روز کاهــش می یابنــد.
ــات  ــا و احساس ــی رفتاره ــاهدۀ برخ ــا، از مش ــه کار م تی و محافظ ــنّ ــای س ــی گروه ه گاه
و عواطــف جنســی در جامعــۀ شــهری بــه ســتوه می آینــد. یکــی از گالیه هــای ایــن افــراد 

1. Epical emotions



و گروه هــا ایــن اســت کــه احســاس غیــرت و مردانگــی کجــا رفتــه اســت؟ آنــان شــاهد 
ــه» در جامعــۀ کالن شــهری امــروزی هســتند. جامعــۀ  کمرنگ شــدن «احســاس غیــرت مردان
ــی  ــهری، نوع ــان ش ــانه کردن١» عواطــف انس ــق «زیبایی شناس ــهری از طری ــهری و کالن ش ش
«زیبایی شناسانه شــدن  می کنــد.  ترغیــب  و  تولیــد  را  عواطــف  از  تــازه  صورت  بنــدی  
ــارت اســت از گســترش وجــوه احساســی و عاطفــی در فضاهــای عمومــی  احساســات» عب
شــهری و «رؤیت پذیرترشــدن» احساســات درونــی مــا از طریــق نمادهــای هنــری کــه در 
طراحی هــای شــهری و ســیمای شــهر انجــام می شــود. زندگــی شــهری در مقایســه بــا زندگــی 
ــروز احساســات  ــرای ب روســتایی و عشــیره ای، «زندگــی ای برونگرا»ســت و فرصــت  کافــی ب
اوری هــای  و «عینیت یافتــن٢» عواطــف درونــی فراهــم مــی آورد. گســترش صنعــت چــاپ، فنّ
اوری هــای مجــازی،  عکاســی و فیلم بــرداری، پیدایــش ســینما و در دهه هــای اخیــر گســترش فنّ
هــر کــدام بــه نوعــی بــرای جامعــۀ شــهری ایــن امــکان را بــه وجــود آورده  کــه مجموعــۀ وســیعی 
از آرزوهــا، آرمان هــا، عواطــف، امیــال و احساســات درونــی انســان ایرانــی بــه نحــو آشــکاری 
مشــهود و رؤیت  پذیــر شــود. مــا دیگــر احساســات را بیــش از آنکــه امــری درونــی بدانیــم، امری 
بیرونــی می دانیــم و مــی بینیــم. امــروز می توانیــم احساســات انســان ایرانــی را مشــاهده و لمــس 
کنیــم، ببوییــم ، بشــنویم و آنهــا را به طــور منظــم شناســایی و اندازه گیــری کنیــم. از ایــن نظــر 
بایــد بگوییــم زندگــی شــهری و کالن شــهری، در حــال شــکل دادن تحــول ســاختاری بزرگــی در 

احساســات جامعــۀ مــا هســتند. 
می دانیــم کــه بــرای مدتــی طوالنــی از تاریــخ، فرهنــگ ایرانــی در «دوگانــۀ عینــی ـ ذهنــی» 
و «دوگانــۀ بیرونــی و اندرونــی» شــناخته می شــده اســت. فــرض تاریخــی فرهنــگ ایرانــی ایــن 
بــوده کــه اگرچــه وجــوه احساســی و عاطفــی مــا قــوی و گســترده اند و انــرژی عاطفــی در ایــران 
شــاید بیشــتر از ملتهــای دیگــر باشــد، امــا در جنبه هــای احساســی بایــد فضــای خصوصــی، 
ــی را  ــش، فرهنــگ ایران ــد. کســانی کــه در دوره هــای پی ــر گیرن ــا را در ب ــی م ــی و اندرون درون
ــان  ــرا آنچــه بی ــی را هرگــز نمی شــود شــناخت، زی ــد کــه انســان ایران ــد گفته ان ــل کرده ان تحلی

می کنــد، بــا آنچــه کــه در ذهــن اوســت تطابــق نــدارد.
دنیــای شــهری و کالن شــهری جدیــد، هــم اکنــون بــه ایــن تحــول شــکل می دهــد کــه مــرز 
میــان ظاهــر و باطــن و اندرونــی و بیرونــی در حــال کاهــش اســت. می توانیــم ایــن موضــوع را 
حتــی در معمــاری شــهری امــروز ایــران نیــز مشــاهده کنیــم. امــروزه خانه هایــی کــه بیرونــی و 

1. Aesthetaticization
2. Objectification
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اندرونی شــان جــدا باشــد بســیار کــم و انگشت شــمارند. «آشــپزخانه های اُپــن» را می توانیــم | د

ــم.  ــی در معمــاری شــهری امــروزی بدانی ــی و بیرون ــرز اندرون ــن نمــاد فروپاشــی م عریان تری
ــه آن  ــّرۀ مــردم کــه گاهــی ب همچنیــن مسئله مندشــدن ظاهــر و باطــن در گفت وگوهــای روزم
نوعــی گالیــه از ریــاکاری گفتــه می شــود، خــود وجــه دیگــری از تــالش انســان شــهری امــروز 
بــرای از بیــن  بــردن مــرز میــان ظاهــر و باطــن اســت. زندگــی شــهری امــروز بــا ایجــاد تحــوالت 
ــان شــهری  ــه انس ــی آورد ک ــه وجــود م ــکان را ب ــن ام ــا ای ــا و بازنمایی ه ســاختاری در فضاه

تی خــود را تجربــه کنــد. امــروز ایــران، نوعــی تغییــر در ســاختار احساســات ســنّ
ــا و مذاهــب اســت.  ــوام، زبانه ــروز، همنشــینی اق ــای زندگــی شــهری ام یکــی از پیامده
زندگــی در «فضــای ناهمگــن فرهنگــی شــهری»، باعــث می شــود کــه دنیــای عواطــف و 
احساســات انســان ایرانــی کــه به طــور تاریخــی بــه همگن ســازی و یکپارچگــی تمایــل داشــت، 
بــه ســوی ناهمگنــی گرایــش پیــدا کنــد. ایــن زندگــی دائمــاً مــا را در معــرض گونه هــای تــازه ای 

از احساســات قــرار می دهــد. 
تجربــۀ شــهری امــروز، تجربــۀ عاطفــی مــا را متنــوع، متکثــر و متعــارض می ســازد. انســان 
روســتایی و عشــایری کــه در فضایــی همگــن زیســت می کــرد، زیســت جهان محــدودی 
ــهری  ــان ش ــروز، انس ــا ام ــود. ام ــان او ب ــبیه اطرافی ــًال ش ــه ای کام ــۀ او تجرب ــت و تجرب داش
ــن جابه جایــی در  ــد. ای ــی، هــر روز در زیســت جهان های متعــددی سیروســیاحت می کن ایران
ــز،  ــی ماســت. غرای ــات احساســی و هیجان ــای جابه جایــی در تجربی ــه معن زیســت جهان ها ب
امیــال، احساســات دینــی، قومــی، نــژادی و زیبایی شــناختی مــا دائمــاً در حــال تغییرنــد. ایــن 
ــه دســت  امــر موجــب می شــود کــه انســان ایرانــی بتوانــد پویایــی و نشــاط عاطفــی زیــادی ب
آورد. درعین حــال کــه ایــن جابه جایی هــا در زیســت جهان عاطفــی و احساســی انســان 
ایرانــی، بــر احســاس تنهایــی، تــرس و «ناامنــی هستی شــناختی» او تأثیــر عمیــق می گذارنــد، 
به هرحــال،  ســبک زندگــی شــهری و کالن شــهری مــا را تــا حــدودی از دنیاهــای ظاهــراً امــن و 
تی دور می ســازند. آســیب های اجتماعــی و گســترش مســائل اجتماعــی،  آرام پیشــامدرن و ســنّ
وجــود فضاهــای ناامــن شــهری، تشــدید رقابت، گســترش مصرف گرایــی، تشــدید بحران های 
شــهری ماننــد آلودگــی آب و هــوا و بحران هــای زیســت   محیطی، تحــول در مناســبات جنســیتی 
و فروپاشــی برخــی از ســاختارهای مردســاالر و تحــول در بینش هــا و نگرش هــای مذهبــی، 
موجــب می شــوند کــه دنیــای احساســات مــا در وضعیــت پیچیــده ای قــرار گیــرد کــه یکــی از 
ــک، جامعه شــناس فقیــد آلمانــی کــه مفهــوم  ِلریــش بِ آنهــا احســاس در مخاطره بــودن اســت. اُ
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|د «جامعــۀ ُپرمخاطــره١» (بــک ١٣٨٨) را ابــداع کــرد، تــا حــدودی مجموعــۀ وســیعی از خطرهــا 

را توضیــح داد کــه جامعــۀ شهری شــدۀ امــروز به طــور ســاختاری تولیــد می کنــد. در جامعــۀ 
پرمخاطــره، احســاس ناامنــی و «تــرس شــهری» بــه منزلــۀ نوعــی امــر اجتناب  ناپذیــر بــه وجــود 
ــای  ــن بیماری ه ــروزه جایگزی ــی، ام ــای همگان ــواع بیماری ه ــیوع ان ــروز و ش ــده اســت. ب آم
واگیــردار پیشــامدرن شــده اســت. بیماری هایــی کــه امــروزه در نتیجــۀ آلودگــی  هــوا، ترافیــک، 
مصرف گرایــی یــا انتقــال جهانــی ویروس هــا بــه ماننــد انتقــال اطالعــات صــورت می گیرنــد، 
ویژگــی زندگــی شــهری و کالن شــهری امــروزی شــده اند. در چنیــن شــرایطی، «احســاس 
ناامنــی»ای کــه ســبک زندگــی شــهری ایجــاد می کنــد، مانــع بزرگــی بــرای همــۀ احساســات از 
جملــه «احســاس شــادی» اســت. اگــر نوعــی رضایــت از «کیفیــت زندگــی٢» را مبنایــی بــرای 
«شــادی های  پایــدار» در انســان بدانیــم، جامعــۀ شــهری از طریــق «تولیــد ســاختاری» انــواع 

ریســک ها یــا مخاطــرات، موانــع زیــادی در راه شــادی پایــدار ایجــاد می کنــد. 
ــاختار  ــروز، دو س ــدۀ٣» ام ــۀ کالن شــهری ش ــه شــد،  «جامع ــه گفت ــی ک ــه نکات ــه ب ــا توج ب
ــۀ شــهری و  ــد. از ســویی جامع ــد می کن ــد و بازتولی ــان تولی متضــاد احساســی به طــور همزم
ــن  تی» اســت. ای ــه نوعــی در حــال «تخریــب ســاختار احساســات ســنّ ــران ب کالن شــهری ای
ــر برگــر و همکارانــش (١٣٨١)   ــری کــه پیت ــه تعبی امــر موجــب می شــود کــه انســان ایرانــی ب
ــان»  ــۀ «ذهــن بی خانم تی خــود دور شــود و تجرب ــنّ ــۀ س ــت و خان ــد، از ذهنی ــه کار می گیرن ب
و «احســاس بی خانمانــی» بیشــتری می کنــد؛ امــا از طــرف دیگــر، زندگــی شــهری «ســاختار 
احساســات مدرنــی» را بــه وجــود مــی آورد کــه در آن پویایی هــا، خالقیت هــا، شــور و نشــاط، 
ــم  ــد بگویی ــن رو بای ــوند۴. ازای ــدار می ش ــترده ای پدی ــۀ» گس ــی فردگرایان ــان و «کامجوی هیج
ــترش  ــده و متضــادی را گس ــات پیچی ــاختار احساس ــهری، س ــهری و کالن ش ــۀ ش ــه جامع ک
می دهــد و ایــن امــر، یعنــی «تضــاد ســاختاری احساســات» امــروزی مــا، امــری اجتناب  ناپذیــر 
رمــن (١٣٨۶) در کتــاب مشــهور «تجربــۀ مدرنیتــه»، بــا تکیــه بــر انــواع  شــده اســت. مارشــال بِ
بازنمایی هایــی کــه شــاعران، رمان نویســان و ادیبــان دورۀ مــدرن از جامعۀ شــهری و کالن شــهری 
ارائــه کرده انــد، ایــن وضعیــت دوگانــۀ ســاختار احساســات را بــه نحــو بلیــغ و ملموســی تشــریح 
ــت، آل احمــد و دیگــران،  ــا، رمان نویســانی چــون صــادق هدای ــۀ معاصــر م ــد. در جامع می کن

1. Risk society
2. life quality
3. Cosmopolitan society

۴. در مقالۀ زیر مسئله کامیابی و لذت گرایی افراطی در جامعۀ امروز ایران را تشریح کرده ام:
فاضلی، نعمت الله (١٣٩٧). کامیابی: هیوالی بزرگ زندگی روزمّره، هفته نامۀ کرگدن، شمارۀ ٨٤، ٢٢ اردیبهشت.
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ــا را | د ــن «دوگانگــی ســاختاری» در عواطــف و احساســات م ــد کــه ای ــه نوعــی تــالش کرده ان ب

آشــکار کننــد. بــه همیــن دلیــل، «فضــای بازنمایی هــای هنــری» ما ســینما، رادیــو، تلویزیــون، 
روزنامه هــا و معمــاری انباشــته از نوعــی دوگانگــی ســاختاری عواطــف و احساســات ماســت. 
تی و مــدرن، قناعــت و حــرص، زرق وبــرق و ســادگی،  غــم و شــادی، افســردگی و نشــاط، ســنّ
دینــداری و دنیاگرایــی و حتــی روســتایی و شــهری و مجموعــۀ وســیعی از دوتایی هــای تقابلــی 
دیگــر را کــه بیان کننــدۀ تعارضــات ســاختاری اند می توانیــم در فضاهــای بازنمایی هــای ایــران 
تی و مــدرن  امــروز مشــاهده کنیــم. ایــن دوتایی هــای تقابلــی، همــان همنشــینی احساســات ســنّ

هســتند کــه هــر روز  آمیختگی شــان بیشــتر و بیشــتر می شــود. 

٣‑٣. الگوی احساسات در حال ظهور
شــاید بتوانیــم «ســاختار احساســات درحال ظهــوری١» را مشــاهده کنیــم کــه بــا واژۀ «وضعیــت 
پســامدرنیتۀ ایرانــی» قابــل وصــف باشــد. در ایــن ســاختارهای در حــال ظهــور احساســات 
ایرانــی، به هرحــال مــا ناگزیــر بایــد نوعــی «ســازگاری پایــدار» بــا وضعیــت تضــاد ســاختاری 
عواطــف و احساســات را تجربــه کنیــم. منظــورم از ســازگاری پایــدار ایــن اســت کــه موقعیــت 
ــا آن همچــون  ــه ب ــم، بلک ــاری ندانی ــا بیم ــه صــورت نوعــی آســیب ی اجتماعــی موجــود را ب
«مســئله ای ســاختاری٢» روبــه رو شــویم؛ مســئله ای که تنها می توانیــم آن را بشناســیم و بفهمیم، 
امــا نمــی توانیــم از آن بیــرون برویــم. همیــن شــناختن و فهمیــدن مســئله، امــکان رویارویــی 
اق٣ و فعــال بــا آن را فراهــم می ســازد، بــدون اینکــه نیــاز بــه بیرون رفتــن از ایــن موقعیــت  خــلّ
مســئله مند باشــد. شــاید دیگــر دســتیابی بــه وضعیتــی کــه بتوانیــم تکلیــف روشــنی بــرای خــود 
و تجربه هــای عاطفــی و احساســی داشــته باشــیم غیرممکــن باشــد. شــاید «یکپارچه ســازی 
عواطــف جمعــی» و ســوق دادن آنهــا بــه ســوی انســجام عاطفــی ـ  احساســی، بــا هیــچ سیاســت 
فرهنگــی دیگــری ممکــن نباشــد. از ایــن رو حتــی بــا تحلیل هــای آسیب شناســانه دربــارۀ اینکــه 
انســان ایرانــی، امــروزه تجربه هــای عاطفی‑احساســی درونــی اش پیچیده تــر و متضادتــر 
شــده اســت، دیگــر نمی توانیــم مســئلۀ اجتماعــی  و فرهنگــی را طــرح کنیــم. ما زمانی از مســئله 

صحبــت می کنیــم کــه بتوانیــم دربــارۀ آن راه حــل یــا راه برون  رفتــی را تجســم کنیــم. 
گمــان می کنــم وضعیــت ســاختاری احساســات امــروزی انســان ایرانــی، از دســترس 
ــر  ــژه اگ ــت را به وی ــن وضعی ــده اســت. ای ــارج ش ــی خ ــران فرهنگ ــتگذاران و تحلیلگ سیاس

1. Emergent structure of feeling
2. Structural problem
3. Creative encounter
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|د بخواهیــم بــا وضعیتــی ماننــد «جهانی شــدن فرهنگــی» تجزیه وتحلیــل کنیــم، شــاید پیچیدگــی 

ــر از گذشــته  ــروز کمت ــی ام ــری آن آشــکارتر شــود. انســان ایران ــا و اجتناب  ناپذی وضعیــت م
ــا  ــر روز ب ــد. او ه ــودش زیســت می کن ــرزمینی خ ــی و س ــد در فضــای محل ــاس می کن احس
اوری هــا، رســانه ها و انبــوه واژه هــا و تصاویــری کــه در دسترســش قــرار می گیرنــد،  کمــک فنّ
ــت  ــن وضعی ــد. ای ــران می بین ــۀ ای ــا جامع ــه تنه ــان» و ن ــرض «کل جه ــود را در مع ــاً خ دائم
درحال ظهــوری اســت کــه در دهه هــای آینــده تقویــت و تشــدید خواهــد شــد. از این رو ســاختار 
ــر، در  ــه ســوی نوعــی ســاختار احســاس جهانی ت ــی، ب احساســات امروزی شــدۀ انســان ایران
ــتایی،  ــم از روس ــا اع ــۀ م ــد، هم ــت جدی ــن موقعی حــال تحــول و شــکل گیری اســت. در ای
عشــایری و شــهری، پیوســته در معــرض نوعــی مقایســه کردن، سنجشــگری و بازاندیشــی١ در 
دنیــای درون و بیــرون خــود هســتیم؛ سنجشــگری ای کــه بــه تعبیــر یــاور، بخشــی از گفتمــان 

تغییــر در ایــران معاصــر اســت و از زمــان فتحعلیشــاه آغــاز شــد (یــاور، ١٣٩۵). 
غم هــا، شــادی ها، بیم هــا، امیدهــا، آرزوهــا، گناه هــا و ثواب هــا، هیجانــات، دردهــا و رنج هــا، 
ــا هــر لحظــه در معــرض بازاندیشــی  شــرم ها و بی شــرمی ها و دیگــر عواطــف و احساســات م
تدریجی انــد کــه هــر انســان ایرانــی روزانــه آن را تجربــه می کنــد. در چنیــن شــرایطی بایــد بگوییــم 
«رژیــم احساســات» در حــال  ظهــوری را تجربــه می کنیــم کــه ســختگیری ها و کنترل هــای عاطفــی 
و هیجانــی هــر روز کمتــر می شــوند و خصلــت آمیختگــی و چندپاره گــی و در عیــن حــال تضــاد 
ســاختاری آن تقویــت می شــود. بســیاری از ایرانیانــی کــه بــه خــارج ســفر می کننــد، یکــی از نــکات 
مهمــی کــه بعــد از مدتــی اقامــت در ایــن کشــورها بــه آن می رســند، همیــن توجــه بــه شــباهت های 

گســترده و برخــی تفاوت هــای احساســی و عاطفــی مــا بــا خارجی هاســت. 
ــا،  ــور م ــروزی شــده و در حــال  ظه ــا ســاختار احساســات ام ــم ی ــم در رژی ــان می کن گم
ــا تغییــرات چشــمگیری روبــه رو خواهنــد شــد. در رژیــم احساســات دینــی  عواطــف دینــی ب
ــد داشــت.  ــوی» خواهن ــا «عواطــف دنی ــتری ب ــی بیش ــی»، آمیختگ ــد، «عواطــف قدس جدی
ــزه ای از عواطــف  ــای عاشــورایی، آمی ــه در آیین ه ــد ک ــان می دهن ــات نش ــون مطالع ــم اکن ه
چنــان  نوحه هــا گاهــی  و  مرثیه هــا  موســیقی ها،  دارنــد.  حضــور  مذهبــی  و  دنیوی شــده 
ــد  ــم می آورن ــی را فراه ــان دین ــی متولی ــات نگران ــه موجب ــوند ک ــن می ش ــی عجی ــا دنیا گرای ب
ــرای  ــازه ای ب ــای ت ــیوه ها و ابزاره ــی، ش ــان عواطــف دین ــن جه ــی، ١٣٩٣). همچنی (رحمان
ــا، گســترش جلوه هــای عواطــف  ــن آنه ــد. شــاید بارزتری ــدا کرده ان ــن» خــود پی «عینیــت یافت
ــا و  ــازی، کتابه ــای مج ــا، فضاه ــروزی اســت. تلویزیون ه ــدۀ ام ــای رسانه ای ش ــی در دنی دین

1. Reflexivity
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ــترده ای انباشــته از اشــکال | د ــور گس ــروزه به ط ــن شــهرها» ام ــی «فضــای نمادی ــانه ها و حت رس

گوناگــون بازنمایی هــای عواطــف دینــی شــده اند. ایــن موضــوع، از ســویی پیونــد بیشــتر ایــن 
ــد و از طــرف دیگــر، فرصــت  ــدرت و سیاســت فراهــم می کن ــات ق ــا جریان احساســات را ب
بازاندیشــی و نقــد احساســات دینــی را بــه وجــود مــی آورد. وقتــی کــه ایــن عواطــف دینــی دیگر 
لزومــاً درونــی نیســتند، بلکــه بــا تصاویــر، نمادهــا و واژه هــای بیرونی انــد کــه در پرتــو سیاســت 
ــی و  ــل عقل ــاً در معــرض تجزیه وتحلی ــد می شــوند، طبیعت ــد و بازتولی فرهنگــی رســمی تولی
انتقــادی هــم هســتند؛ از ایــن رو امــروزه عواطــف دینــی بیــش از هر زمانــی در گذشــته در نوعی 
گفت  وگــوی اجتماعــی و سیاســی در وضعیــت ارزیابــی انتقــادی قــرار گرفته انــد. مناقشــه بــر 
ســر ایــن موضــوع در آینــده تشــدید خواهــد شــد. از ایــن رو اگــر چــه فضــای بازنمایی هــای 
بازاندیشــی عواطــف دینــی به ویــژه در پرتــو حمایت هــای حکومــت سیاســی‑مذهبی تقویــت 
ــان ایــن عواطــف هــم رواج و  می شــود، امــا در عیــن  حــال چون وچراهــای عقالنــی در جری

گســتردگی بیشــتری خواهنــد یافــت. 
یکــی دیگــر از مهم تریــن تحوالتــی کــه هــم اکنــون شــاهد شــکل گیری و گســترش آن 
در ســاختار احساســات انســان ایرانــی هســتیم، تحــول در «ســاختار احساســات خانوادگــی» 
تی در ایــران در معــرض دگرگونــی  اســت و مناســبات خویشــاوندی ایرانی،  اســت. خانــوادۀ ســنّ
دســتخوش تغییــرات ســاختاری اند. رشــد «ارزش هــای فردگرایانــه١» بــه ایــن معنــی کــه هــر 
فــرد خواهــان تحقــق خواســته های فــردی خویــش اســت، در ســاختار مناســبات خویشــاوندی 
تغییراتــی ایجــاد کــرده اســت. اینکــه هــر روز شــاهد رشــد و رونــق «عشــق نــاب» یــا رابطــۀ 
رمانتیــک به عنــوان نیــروی شــکل دهندۀ پیوندهــای خانوادگــی هســتیم، بیان کننــدۀ ایــن 
اســت کــه ســاختار احساســات خانوادگــی در ایــران در حــال دگرگونــی اســت. نهــاد خانــواده 
ــه  ــت، بلک ــد یاف ــزل نخواه ــران تن ــی در ای ــرژی عاطف ــد ان ــن ماشــین مول ــوان مهم تری ــه عن ب
خانــوادۀ ایرانــی در حــال شــکل دادن راهبردهــا و فرم هــای تــازه ای از عواطــف و احساســات 
اســت. چیــزی جایگزیــن چیــز دیگــری می شــود تــا امــکان تولیــد انــرژی عاطفــی در فضاهــای 
تی خانوادگــی چیــزی نیســتند کــه آنهــا را  امــروزی جامعــه امکان پذیــر باشــد. نقش هــای ســنّ
بتوانیــم بــا مفهــوم دوســتی توضیــح دهیــم، امــا نقش هــای امــروزی و فردایــی خانوادگــی بــا 
مفهــوم دوســتی قابــل توضیح انــد. دوســتی نوعــی فــرم مناســباتی جدیــد اســت کــه تــا حــدودی 
تی را تضعیــف می کنــد و «عواطــف دموکراتیــک» جدیــد  ــب عواطــف ســنّ ســاختارهای متصلّ
را جایگزیــن آن می ســازد. اگــر عشــق را عاملــی بدانیــم کــه بــرای شــکل گیری زندگــی، انــرژی 

1.  Individualistic values 
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|د عاطفــی متفاوتــی را بــه خانــوادۀ ایرانــی تزریــق می کنــد و بــا جایگزین شــدن عشــق بــه جــای 

مصلحــت، ســاختار عاطفــی خانوادگــی جدیــد ایجــاد می شــود، دوســتی به عنــوان فــرم 
ــوادۀ  تی خان ــا نظــم سلســله مراتبی ســنّ ــد، در حــال جایگزین شــدن ب ــوادۀ جدی مناســبات خان
ایرانــی اســت. از ایــن رو بــه گمــان مــن، دوســتی کــه نوعــی احســاس در خانــواده اســت، عمــًال 
تی و تقویــت ســاختارهای امــروزی و ســاختارهای در حــال  موجــب تعدیــل ســاختارهای ســنّ

 ظهــور خواهــد شــد. 

۴. بحث و نتیجه گیری
تــالش کــردم تــا طرحــی کلــی از مســئله احساســات در ایــران معاصــر ارائــه کنــم و پیچیدگی هــا 
و تغییــرات و پویایی هــای آن را در بســتر کلــی جامعــۀ ایــران ترســیم نمایــم. طبیعتــاً بــه دلیــل 
محدودیت هــای مقالــه نمی توانســتم تمــام جنبه هــا و عوامــل مهــم و مرتبــط بــا ســاختار 
ــود کــه  ــن ب ــه کــردم ای ــی کــه ارائ ــم. الگوی ــل کن احساســات و مســئله آن را توصیــف و تحلی
ــا و  ــم ارزش ه ــی توانی ــروز م ــه ام ــا ب ــران ت ــۀ معاصــر ای ــدای شــکل گیری جامع ــان ابت از هم
ــا  احساســات جمعــی و «رژیم هــای احساســی» را ببینیــم کــه ضمــن داشــتن نوعــی تعامــل ب
گذشــته و وضعیــت کنونــی و آینــده، ایــن احساســات شــکل می گیرنــد، دگرگــون می شــوند و 

دوبــاره صورت بنــدی و چالش هــای تــازه ای پیــدا می  کننــد. 
ــالب  ــه انق ــد ک ــان می ده ــیدن» نش ــام «متفاوت اندیش ــه ن ــود ب ــاب خ ــورن در کت ــن ت آل
ــاوری ارتباطــات و اطالعــات، مــا را ناگزیــر کــرده اســت کــه بــه شــیوه ای متفــاوت دربــارۀ  فنّ
ــدان  ــازند و می ــا می س ــگران را توان ــراد و کنش ــا اف اوری ه ــن فنّ ــیم. ای ــده بیندیش ــروز و آین ام
عمــل بــرای آنهــا بســیار گســترده خواهــد بــود. در چنیــن فضایــی، یکــی از مهم تریــن تحــوالت 
ــن احساســات و  ــده بیشــتر آشــکار خواهــد شــد، اهمیت یافت کــه شــاهد آن هســتیم و در آین
ــرای محدودســازی،  ــوژی ب ــا و ایدئول ــی دولته عواطــف و نیروهــای فرهنگــی اســت. توانای
ــه  همگن ســازی، نظــارت، هدایــت و کنتــرل عواطــف و احساســات در تمــام جوامــع ازجمل
ایــران، بســیار محدودتــر خواهــد شــد. تنش هــای سیاســی و اجتماعــی کــه در دو دهــۀ اخیــر 
در ایــران شــکل گرفته انــد، بروشــنی نشــان می دهنــد کــه تــا چــه میــزان سیاســت های فرهنگــی 
دولــت بــرای کنتــرل کنش هــای جوانــان و مهــار نیازهــای عاطفــی و احساســی آنــان با شکســت 

ــه رو شــده اند.  ــی روب و ناکام
بــروز و ظهــور تنش هــای عصبــی، گســترش اعتیــاد، رشــد خشــونتهای شــهری، افزایــش 
نزاع هــا و درگیری هــای محلــی، رشــد تمایــالت قومــی، افزایــش مصــرف فرهنگــی، فرســایش 
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ســرمایه های اجتماعــی و بســیاری از مســائل اجتماعــی و فرهنگــی جامعــۀ ایــران در دهه  هــای | د

اخیــر را می توانیــم بــه نوعــی ناشــی از موقعیــت مســئله مند احساســات و عواطــف بدانیــم. ایــن 
موقعیــت هــر روز تشــدید و پیچیده تــر خواهــد شــد. گمــان می کنــم مــا بــرای دســت یافتن بــه 
رهیافتــی ســازنده تر کــه بتوانــد امــکان مداخلــۀ شــهروندان را در هدایــت کنش هایشــان فراهــم 
ســازد، تنهــا و تنهــا یــک راه داریــم: تــالش بــرای شــناخت واقع بینانــه از موقعیــت مســئله مند 
عواطــف در بســتر کلــی جامعــه یــا آن طــور کــه ترنــر می گویــد «مســئله عواطــف در جامعــه» 
ــۀ احساســات و عواطــف  ــت مقول ــرده ام  اهمی ــالش ک ــر ت ــالهای اخی ــر، ١٣٩٧). درس (ترن
در جامعــۀ ایــران را نشــان دهــم و به ویــژه توضیــح دهــم کــه ســوژۀ ایرانــی بیــش از هــر چیــز 
تی  دیگــر نوعــی «ســوژۀ عاطفــی١» اســت و ایــن عاطفی بــودن، هم معنــا بــا برداشــت های ســنّ
شرق شناســانه نیســت کــه عاطفه گرایــی را در برابــر «عقــل گرایــی٢» می دانــد. منظــور از 
ــرژی  ســوژۀ عاطفــی در اینجــا ایــن  اســت کــه انســان ایرانــی در بســتر جامعــۀ معاصــر، از ان
عاطفــی و توانایی هــا و قابلیت هــای احساســی اش نهایــت بهره بــرداری را می کنــد تــا بتوانــد 

کنشــگری های خــود را انجــام دهــد. 
در ایــن مقالــه تــالش کــردم دیدگاهــی بــرای فهــم مســئله عواطــف در جامعــۀ ایــران ارائــه 
کنــم؛ دیدگاهــی کــه در مطالعــات دیگــرم آن را تــا کنــون دنبــال کــرده ام. در ایــن دیــدگاه ســعی 
کــرده ام نشــان دهــم بــرای فهم پذیرکــردن مســائل جامعــۀ امــروز ایــران بایــد ایــن جامعــه را در 
کلیــت تحــوالت آن در دورۀ معاصــر تحلیــل کنیــم؛ دوره ای کــه از قاجــار آغــاز شــده و همچنان 
ادامــه دارد. بــرای فهــم تمــام جنبه هــای «فرهنــگ معاصــر ایــران» ازجملــه احساســات، 
ناگزیریــم تحــوالت ســاختاری و کالنــی را در نظــر بگیریــم کــه جامعــۀ ایــران در دورۀ معاصــر 
د توضیــح می دهــم. در «تجربــۀ  تجربــه کــرده اســت. معمــوًال ایــن تحــوالت را بــا مفهــوم تجــدّ
تجــدّد» (فاضلــی، ١٣٩۴) و «تاریــخ فرهنگــی ایــران مــدرن» (فاضلــی، ١٣٩٣) تــالش کرده ام 
ــا  ــن کتابه ــم. در ای ــران معاصــر را تشــریح کن ــی» و فرهنگــی رخ داده در ای «تحــوالت گفتمان
د در ایــران را تفســیر  مقولــۀ احساســات را نکاویــده ام، امــا نگرشــی کــه بــر پایــۀ آن تجربــۀ تجــدّ
کــرده ام بــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه انســان ایرانــی در دورۀ معاصــر، در نوعــی «موقعیــت 
کنشــگری» قــرار داشــته و دارد و در لحظــات تاریخــی گوناگــون، «خالقیت هــای اجتماعــی» 
و «آفرینش هــای فرهنگــی» را شــکل داده و تحقــق بخشــیده اســت. درعین حــال، در ایــن 
دوره انســان و جامعــۀ ایرانــی درگیــر مجموعــۀ وســیعی از تضادهــا و کشــمکش های سیاســی 

1. Emotional subject
2. Rationality
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|د ــوده و هســتند. مجموعــۀ ایــن خالقیت هــا، آفرینش هــا و کشــمکش ها چیــزی  و اجتماعــی ب

را ســاخته اند کــه می توانیــم آن را جامعــه یــا فرهنــگ معاصــر ایــران بنامیــم. ایــن جامعــۀ پویــا 
ــرژی عاطفــی» اســت و از ســاختار احساســاتی برخــوردار اســت  و پرتالطــم، انباشــته از «ان
ــن لحظــه  ــا ای ــی ت ــن انســان ایران ــان م ــه گم ــد. ب ــر می کن ــم می جوشــد و تغیی ــن دائ ــه چنی ک
ــۀ متناســب  ــدار و نظام یافت ــا و ســاختار سیاســی و اقتصــادی پای ــوز در شــکل دادن نهاده هن
بــا مقتضیــات دنیــای معاصــر کامیــاب نبــوده؛ امــا درعین حــال ایــن ناکامــی او را سرشــار از 
انــرژی و انگیــزه بــرای تحقــق چنیــن ســاختار و جامعــه ای کــرده اســت. «فقدان هــای متعــدد»، 
یــا «کاســتی ها» ماننــد فقــدان آزادی، فقــدان دموکراســی، فقــدان نظــم مبتنــی بــر قانــون، فقدان 
ــر غســان  ــه تعبی ــا ب ــد» ی ــی را «ســوژۀ آرزومن ــدان توســعه، انســان ایران شایسته ســاالری و فق
حــاج «ســوژۀ منتظــر١» ســاخته؛ ســوژه ای کــه تمــام دورۀ تاریــخ معاصــرش بــر محــور انتظــار 
ســامان یافتــه اســت. انتظــار بــه تعبیــر درســت حــاج، مقولــه ای سیاســی و اجتماعــی اســت. مــا 
در فراینــد زندگــی جمعــی، «انتظارها»یمــان، «شــیوۀ انتظارکشــیدن»، افــراد منتظــر و مقــوالت 
ــان گروه هــای  ــده ای اجتماعــی اســت کــه در می ــم. انتظــار پدی دیگــر انتظــار را شــکل می دهی
 .(Hage,2009)دارد و  داشــته  تأثیرگــذاری  نقــش  ایــران،  ماننــد  جوامعــی  و  مختلــف 
«آرزوهــای بــزرگ» انســان ایرانــی کــه حداقــل از زمــان فتحعلیشــاه شــکل گرفتــه و به تدریــج 
توســعه یافته انــد، ازجملــه آرزوی تحقــق جامعــه ای جدیــد یــا متجــدد، همچنــان جامــۀ عمــل 
ــا شــدیدترین  ــی؛ اگرچــه گاه ب ــد اجتماع ــد؛ امی ــد می ده ــه او امی ــر ب ــن ام نپوشــیده اند. همی
یأس هــا و ســرخوردگی ها نیــز همــراه بــوده اســت. ســوژۀ آرزومنــد ایرانــی یــا ســوژۀ منتظــر، 
ماهیتــاً ســوژه ای عاطفــی اســت، زیــرا انتظــار چیــزی نیســت جــز نوعــی احســاس، حــّس امید، 
نیرویــی بــرای رفتــن و بیرون شــدن از موقعیــت اکنــون، انــرژی بــرای تغییــر، و نهایتــاً انگیــزه ای 

بــرای کنشــگری. 

1.  waiting subject
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