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این کتاب بدون کمک و حمایت دیگران هرگز به پایان نمی رسید. این 
کتاب در مدتی طوالنی ایده پردازی شد و گسترش یافت و باید از نیک 
استیونسون۱، فیل میزن۲، دریک آرمسترانگ۳، جان هین۴ و همکاران در 
»مرکز مطالعه کودکی و جوانی« در دانشگاه شفیلد۵ به دلیل همکاری 
سازنده شان با من بر روی بسیاری از ایده های بحث شده در این کتاب، 
سپاسگزاری ویژه به عمل آید. همچنین می خواهم از هری هندریک6، 
آلیسون جیمز۷، دیوید فیلیپس8، آدریان جیمز۹، شین بالکمن۱0، باربارا 
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مرور  در  نظرها شان  برای  مک دونالد۳  راب  و  مارش۲  جکی  کول۱، 
محتوای  اگرچه  قدردانی کنم.  اولیه  فصول  پیش نویس های  نقادانه 
بود.  گران بها  بسیار  آنها  همکاری  اما،  است؛  من  متعلق خود  نهایی 
همچنین ازآنونزیاتا فیورا۴ برای ویراستاری سخت کوشانه اش و نوه ام، 
روث گرین۵،برای کمک فوق العاده باارزشش در تنظیم مآخذم، بسیار 
سپاسگزارم. در نهایت،  تشکر بسیار ویژه از همسرم، ژان6، کسی که 
نه تنها در زمان های دشوار، الهام بخش و یاری گرم بوده؛ بلکه، همچنان 

بهترین دوستم باقی مانده است.
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5. Ruth Green
6. Jan



بسیار خوشحالم و مفتخرم که کتاب »فهم جوانی در مدرنیتۀ متأخر« به 
زبان فارسی منتشر شده است. زمانی که این کتاب را در سال ۲00۷ 
نوشتم، مخاطبان اصلی آن دانشگاهیان بریتانیا بودند؛ اّما از آن زمان در 
سراسر جهان مورد استقبال و قبول واقع شد. فروش کتاب در اروپا، 
آسیا و آمریکا و همچنین استرالیا و نیوزیلند نشان داد که استدالل های 
اساسی کتاب با دانشجویان و دانشگاهیان سراسر مرزهای بین المللی 
»ارتباط« برقرار کرده است. دالیلم برای نگارش این کتاب در ابتدا کاماًل 
شخصی بود- چون نتوانستم منبع خوبی پیدا کنم که نه تنها تعدادی از 
موضوعات اساسی و ضروری برای فهم و مطالعۀ جوانان را معرفی 
کند؛ بلکه به »کشف جوانی« در بستر و زمینۀ تاریخی و فرهنگی آن نیز 
بپردازد؛ بنابراین تصمیم به نگارش این کتاب گرفتم. و اکنون ترجمه 
شدن این کتاب به زبان فارسی، آن را در معرض مخاطبان گسترده تری 
قرارمی دهد و از این بابت که اکنون قادرند در مطالعات شان در آن تأّمل 

کنند و به عنوان مدلی از تحلیل از آن استفاده کنند، هیجان زده ام.
اینکه،  نخست  دربرمی گیرد.  را  اساسی  استدالل  سه  این کتاب 
در  جوانی  ظهور  با  همزمان  ما،  فهم  چیستی  و  از چگونگی  تاریخی 

پیشگفتار نویسنده بر ترجمۀ فارسی
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بریتانیا ترسیم می کند. تحلیل کتاب با حوادث تاریخی عجین شده و 
مرتبط  علم  و  تحوالت سرمایه داری  با  را  اجتماعی جوانی  برساخت 
می سازد تا نشان دهد معما یا مسئلۀ جوانان در جوامع مدرن را تنها 
می توان به عنوان فرآیندی اجتماعی درک کرد که برای افراد جنبۀ بیرونی 
دارد. آن مدل های رشدی که به طور سنتی به جوانی به عنوان مرحله ای 
زیست شناختی و روان شناختی در چرخۀ زندگی می نگرند، در توضیح 
می خواستم  جهت،  این  از  هستند.  ناموفق  بودن  جوان  معنای  کامل 
نیستند.  خودشان  همیشه  جوانان«  »مشکالت  مسبب  کنم که  تأکید 
شدیدًا  »ماهیت  باید  ما  است که  این  اساسی کتاب  استدالل  دومین 
سیاسی« جوانی را به رسمیت بشناسیم. »مسئله یا معمای جوانان« و 
شیوه ای که سیاست گذاران در پیش گرفته اند و همچنان جوانان را آنگونه 
درک می کنند و بدانها پاسخ می دهند، می تواند به واسطۀ ایدئولوژی و 
موقعیت سیاسی بسیار متنوع باشد. این امر در شیوه  هایی مشهود است 
که دولت های متفاوِت پس از جنگ جهانی دوم در بریتانیا به »مسئلۀ 
جوانان« می نگریستند؛ شیوه هایی که بر انواع سیاست های مورد استفادۀ 
ابزاری بودند و مسیر زندگی جوانان را شکل می داد-  دولت ها- که 
تأثیر برجسته ای داشت. از این نظر »سیاست  و خط مشی اهمیت دارد«. 
قطعۀ نهایی تصویری که می خواهم معرفی کنم رابطۀ بین علوم اجتماعی 
و سیاست گذاری است. آنچه کوشیدم نشان دهم این است که در این 
فرآیند، ما دانشگاهیان می توانیم مشارکت داشته باشیم و مشارکت داریم. 
ایده ها و ثمرۀ تالش های ما در طول زمان، در مدل های سیاست گذاران 
رسوخ می کند و بنابراین باید این امر را به رسمیت بشناسیم که پژوهش 
و سؤاالت پژوهشی ما می تواند در نوِع خود بخشی از فرآیندی باشد که 

جوانی را به عنوان »مشکلی اجتماعی« برمی سازد.
خوب، این کتاب چگونه می تواند برای دانشجویان ایرانی سودمند 
باشد؟ امیدوارم که این کتاب بتواند به عنوان نوعی مدل یا نوعی رویکرد 
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عمل کند و در راستای تحلیِل تاریخ جوانی در ایران و دیگر فرآیندهای 
معاصر  ایده های  برساخت  در  علمی( که  )و  اقتصادی  و  اجتماعی 
استفادۀ  مورد  دارند،  ابزاری  نقش  بودن  جوان  معنای  خصوص  در 
دانشجویان و همکاران دانشگاهی قرار گیرد. ایران نسبت به تاریخی 
که من از آن استفاده کرده ام، تاریخی کاماًل متفاوت دارد)هم از نظر 
سیاسی و هم از نظر فرهنگی( و بسیار جذاب خواهد بود که شاهد اثری 
دربارۀ ایران باشیم که شیوه های مساهمت و کمک کنشگران اجتماعی 
و نهادی به دریافت های مرتبط با جوانی در مدرنیتۀ متأخر را ارزیابی و 

تحلیل کند.

پروفسور آلن فرانس، دانشگاه آکلند، نیوزیلند
گوست ۲0۱6 آ





پیشگفتار مترجم

پدیده »جوانی«، محصول عصر مدرن و یک برساخت اجتماعی است 
که بیش از هر چیز باید در پیوند با قدرت فهمیده شود. به تعبیر پی یر 
بوردیو، جامعه شناس در مواجهه با مسئله جوانان باید یادآوری کند که 
»تقسیم بندی میان سنین، امری دلبخواهانه« و »در اصل، بازتاب روابط 
قدرت است«. در واقع، به این دلیل که مرز میان جوانی و پیری چندان 
روشن نیست، هم مفهوم جوانی و هم مفهوم سالمندی در تضاد بین 
جوانان و بزرگ ساالن، به صورت اجتماعی برساخت می شود؛ بنابراین، 
بازنمایی های مثبت و منفی از جوانان بیانگر دست کاری ها و اعمال نفوذ 
نسل های سنی قدرتمندتر است. از سوی دیگر، برداشت ها از مفهوم 
جوانی، برحسب زمان و مکان، به طور تاریخی یا بین فرهنگی متفاوت 
است. برای مثال، معنای جوانی در دوره ماقبل صنعتی با دوره مدرنیته 
متأخر که موضوع اصلی این کتاب است، بسیار فرق دارد یا با توجه 
به روندهای کلی جامعه؛ نظیر دوره استقرار امپراتوری ها، دوره صنعتی 
شدن، شهرنشینی، پیدایش دولت های رفاهی، ظهور فناوری های نوین و 
عصر جهانی شدن، می توان از معانی اجتماعی متفاوت در باب جوانان 

پیشگفتار مترجم
»ترجمۀ این کتاب را به 
پدر و مادرم تقدیم می کنم«
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و مفهوم جوانی سخن به میان آورد.
بوردیو در خصوص تزویرهای زبانی نیز هشدار می داد و معتقد بود 
که »تنها با سوءاستفاده تردستانه از زبان است که می توان جهان های 
اجتماعی کاماًل متفاوتی را که در عمل، هیچ چیز مشترکی با یکدیگر 
نیز  »جوان«  است که  روشن  جمع کرد«.  یکسانی  مفهوم  در  ندارند، 
واژه ای کّلی است و  ممکن است ازآن سوءاستفاده زبانی شود. ازاین رو، 
نویسنده کتاب حاضر کوشیده است با اتخاذ رویکردی خرده فرهنگی، 
تا جاِی ممکن به تفاوت های موجود بین جوانان اشاره کند و در فصول 
مختلف کتاب، تحلیل هایی با توّجه به تفاوت های طبقاتی، جنسیتی و 

نژادی گنجانده است.
کتاب »فهِم جوانی در ُمدرنیته متأخر« با اّتخاذ بینشی تاریخی به  
مطالعۀ رابطه میان امر سیاسی و نظریه های علمی در باب جوانی پرداخته 
است. به زعم نویسنده کتاب، دولت و علوم اجتماعی دو عامل تأثیرگذار 
در شکل دهی و برساخت »مسئله جوانان« هستند؛ اینکه قدرت سیاسی، 
در دوره های مختلف، چگونه با کمک نظریه پردازی های متنوع عالمان 
علوم انسانی، مسئله جوانان را تعریف کرده و کوشیده برای آن راه حلی 
مهّیا سازد. بنابراین می توان گفت  کتاب »فهِم جوانی در ُمدرنیته متأخر« 

بیش از هر چیز درباره »سیاست گذاری جوانان« است.
رشد  شاهد  جوانان  سیاست گذاری  حوزه  اخیر،  سال های  در 
مطالعات  عمده  بخش  اّما  بوده؛  مختلف  در کشورهای  قابل توجهی 
است. کتاب  انجام گرفته  انگلیس  در  این حوزه،  در  معتبر  و  مشهور 
حاضر منحصرًا به تجربه سیاست گذاری جوانان در انگلیس  می پردازد 
که بیشتر تحت تأثیر سرمایه داری رفاهی سامان یافته است. ازاین رو، 
به دالیل تاریخی و فرهنگی نمی توان از یافته های کتاب به تعمیم های 
مستقیم درباره سایر کشورها از جمله ایران دست زد. ولی در راستای 
شناخت الگوهای بین المللی و در نتیجه تدوین الگوی مّلی و خاص، این 
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کتاب می تواند بسیار راهگشا باشد. در پایان، امیدوارم ترجمه و انتشار 
این کتاب بتواند کمکی هرچند اندک، به پیشرفت و توسعه پژوهش   های 

مرتبط با جوانان در کشورمان باشد.
مایلم از کمک و حمایت آقایان محّمدرضا جوادی یگانه و عبدالله 
بیچرانلو صمیمانه تشّکر کنم. همچنین سپاسگزار کسانی هستم که با 
صرف وقت و اعمال دّقت نظر خود به بهبود ترجمه این کتاب کمک 
کردند: آقایان جّبار رحمانی، آرمین امیر، مهدی محّمدی، سرکار خانم 

قمر تکاوران، دوست عزیزم مهرداد امامی و انور محّمدی.

مصطفی درویشی
زمستان ۱۳۹۴





مقدمه

جوانان همواره زیر ذّره بین و در کانون نگرانی بزرگ ساالن و دولت بوده اند. 
گستره ای از ترس ها و نگرانی ها به طور مداوم به »مسئله جوانان«۱ شکل 
داده و بر »آنچه باید برای جوانان انجام گیرد« تأثیر گذاشته است. البته این 
امر، تنها یک گرایش مدرن نیست؛ بلکه تاریخی طوالنی و پیچیده دارد که 
چندین قرن را در بر می گیرد )گریفیث، ۱۹۹6(. همچنین هیچ کدام از 
مسائل جوانان یک تعریف ساده جهانی ندارند )کوهن، ۱۹۹۷(: تعاریف 
بسته به تحوالت زمینه مند گسترده تر تغییر می کند، اگرچه، همان طور که در 
بحث های آتی خواهیم دید، استمرار تاریخی در چگونگی  شکل دهی شان 
دخیل است )پیرسون، ۱۹8۳(. چیزی که همواره درک نمی شود فرایندها و 
تأثیراتی است که مسئله جوانان را در طول زمان می سازد و دوباره ساخت 

می بخشد.
به کاوش  بریتانیا،  تحوالت  از  تحلیلی  ارائه  طریق  از  حاضر  کتاب 

Youth Question. .۱: منظور نویسنده از عبارت »مسئله جوانان« نوعی درگیری و فعالیت 
فکری است و به وضعیتی اشاره دارد که هنوز حوزه جوانان پروبلماتیزه و تعریف نشده است؛ 

به عبارت دیگر، هنوز مشخص نیست که مشکل چیست و راه حل کدام است. م.

مقدمه
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تفصیلی این موضوعات می پردازد. درحالی که نقطه عزیمت کتاب دوره 
پیشامدرن و سپس استقرار مدرنیته در قرن بیستم است، اما تمرکز اصلی اش 
را بر تحوالت بیست سال اخیر قرار می دهد، چیزی که مدرنیته »متأخر« 
یا »تشدیدیافته۱« خوانده شده است )گیدنز، ۱۹۹۱(. به منظور دستیابی 
آتی بر اموری  به فهم کامل فرایندهای مقوّم ایجاد مسئله جوانان، بحث 
تمرکز خواهد داشت که معتقدم دو مورد از عوامل اثرگذار عمده هستند: 
یکی، نقش دولت و شیوه ای که سیاست  و سیاست گذاری مسائل جوانان 
را ساخته اند و به آن پاسخ داده اند و دیگری، مطالعه جوانی و نظریه های 

جوانی برخاسته از تعدادی از رشته های اساسی علوم اجتماعی.
ارزش ها  بازتاب  و  قالب ریزی  در  عمده  تأثیری  همواره  سیاست ها  
عالوه  داشته اند.  پیرامون مان  اجتماعی  چشم انداز  مرکزی  مفروضات  و 
با  بدهند.  آنها شکل  به  و  بگذارند  اثر  ما  دریافت های  بر  قادرند  این،  بر 
بررسی منافع سیاسی، عقاید و ایدئولوژی ها و مفروضات اصلی در مورد 
جوانان، درون گفتمان سیاسی و سیاست گذاری عمومی می توانیم دریابیم 
که مسئله جوانان در برهه های تاریخی مختلف چگونه فهمیده، ساخته و 
پاسخ داده شده است. سیاست و سیاست گذاری به طور مستمر دل مشغول 
اداره پروژه های سیاسی مشخص و معمواًل درباره ایدئولوژی ها، یوتوپیاها 
)آرمان شهرها( و برانگیختن تغییر اجتماعی است؛ اما همین امر نیز مستلزم 
کنترل تنش های ناشی از نیروهای خارجی است که فضاها و چالش های 
این  جواب گوی  باید  سیاست گذاری  بنابراین،  می کند؛  ایجاد  جدیدی 
زمینه های اجتماعی جدید نیز باشد. اینکه جوانی در خالل این فرایندها 
چگونه درک و مفهوم پردازی شده، می تواند برای صورت بندی مسئله جوانان 
تاریخی  برهه های  در  به »شرایط جوانی«۲  واکنش کارگزاران  و چگونگی 
مختلف، پیامدهای عمده ای داشته باشد. تأثیر این موضوع می تواند از این 

1. ‘late’ or ‘high’ modernity
2. Conditions of Youth
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حیث بااهمیت باشد که نوع فرصت های در دسترس و شیوه ای که افراد 
جوان »جوان بودن۱« را تجربه می کنند، تعیین می کند.

این،  بر  را نمی توان سیاسی محض فرض کرد. عالوه  این فرایند  اما 
باید به ایده ها و تفکرات تولیدشده از طریق تحقیق و نظریه پردازی علوم 
اجتماعی نیز توجه کنیم. در طول قرن گذشته، جوانی و مسئله جوانان، به 
شیوه های مختلف، عالقه عمده علوم اجتماعی بوده است. رشته هایی مانند 
جامعه شناسی، جرم شناسی، روان شناسی، مطالعات آموزشی و جدیدتر از 
همه، مطالعات فرهنگی و رسانه ها، جملگی درباره فعالیت های جوانان 
حرف هایی برای گفتن داشته اند. با وجود این، پژوهش جوانی بازتابی ساده 
از »چگونگی جوانی« نیست. از لحاظ تاریخی، جوانی به وسیله رشته هایی 
جامعه شناسی،  و  پوزیتیویستی  جرم شناسی  رشد،  روان شناسی  مانند 
مفهوم پردازی و ساخته شد که البته خود این رشته ها به طور قابل توجهی 

تحت تأثیر ارزش ها و ایدئولوژی های روز بودند:
پژوهش جوانی۲ نه صرفًا بازتاب دهندۀ جوانب زندگی افراد جوان است، 
و نه اینکه تبیینی غلط از تجربیات شان عرضه می کند؛ چنانکه گویی این 
مورد دوم، مثل حقیقتی بوده که منتظر است تا کشف شود. پژوهش جوانی 
پیچیده تر از این است، چراکه در ساختن طبقه بندی های مشخص »جوانی« 
و »نوجوانی« و در ارائه روایت های مربوط به منشأ اشکال معین کج روی یا 

مقاومت جوانانه، نقشی ایدئولوژیک بازی می کند )گریفین، ۱۹۹۳: ۲(.
در  است.  کرده  ایجاد  متفاوتی  بسیار  دریافت های  اجتماعی  علوم 
فصول آتی، این چشم اندازهای متفاوت و نقش تاریخی و معاصر علوم 
این  بررسی می کنیم. در  را در ساختن جوانی و مسئله جوانان  اجتماعی 
فرایند، بررسی خواهیم کرد که رشته های مختلف، چگونه مرحله جوانی را 
در چرخه زندگی نظریه پردازی کرده اند. این امر به ما امکان می دهد؛ به عمق 

1. being young
2. Youth Research
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تأثیرات و مفروضات پیچیده ای که رویکردهای معرفت شناختی مختلف 
در راستای تحلیل جوانی ایجاد کرده اند، دست یابیم.

با این حال، این کتاب فقط محدود به این موضوعات نیست، بلکه 
سیاست،  بین  جاری  و  تاریخی  رابطه  بررسی  دل مشغول  این،  بر  عالوه 
علوم   و  سیاست  اینکه  است؛  اجتماعی  علوم  و  عمومی  سیاست گذاری 
اجتماعی چگونه بر سر مسائل جوانان ارتباط برقرار کرده اند )یا نکرده اند( 
اجتماعی،  علوم  آمد.  ادامه خواهد  در  است که  بحث هایی  اصلی  محور 
بازاندیشانه بودن، تعهد به تحلیل انتقادی پدیده های اجتماعی متفاوت و 
اما  قرار می دهد.  را هدف خود  تبیین های جایگزین  و  دریافت ها  تدارک 
همچنین باید نقشی انتقادی در تحت تأثیر قرار دادن نوع جامعه و جهانی 
که در آن زندگی می کنیم، داشته باشد )رایت میلز، ۱۹۵۹(. همان طور که 
از عالمان  آتی خواهیم دید، در طول قرن پیشین، تعدادی  در بحث های 
و  تبیین ها  از  طیف گسترده ای  و  بوده اند  تالشی  چنین  درگیر  اجتماعی 
دریافت ها را نه تنها درباره مسائل جوانان، بلکه در خصوص خود مفهوم 
جوانی، به کسانی که در فرایند سیاسی دولت، مشغول به کار هستند، عرضه 
کرده اند. اما تاریخ نشان می دهد که چگونه فهم سیاست و سیاست عمومی 
ابهامات است  و  از تنش ها  آن، سرشار  با  ارتباطش  و  اجتماعی  از علوم 
حد  چه  تا  اجتماعی  علوم  از  برخاسته  ایده های  اینکه   .)۱۹8۷ )بولمر، 
فهم سیاسی از مسائل جوانان را تحت تأثیر قرار داده، به نوبۀ خود پرسش 
پیچیده ای است. جذب علوم اجتماعی به درون حوزه سیاسی، فرایند علمی 
ساده ای نیست )ساندرسون، ۲00۴ (. این امر شدیدًا غیرعینی است و از 
خالل تأثیر متقابل بین ایدئولوژی سیاسی، ارزش ها و درک چیزی که دانش 
معتبر شمرده می شود، ناشی می گردد. همان طور که خواهیم دید، ایده های 
متفاوت، در برهه های زمانی مختلف، تأثیر بیشتری در مقایسه با ایده های 
دیگرکسب کرده اند، درحالی که بعضی ایده ها در حاشیه  مانده اند و اعتبار 

کمتری دریافت کردند.
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علوم  در  رشدیافته  حوزه ای  جوانی،  پژوهش  قرن گذشته،  طول  در 
اجتماعی بوده و دریافت های جدید و روشنگرانه ای از خود جوانی آشکار 
شده  است. تأثیر این دریافت ها بر گفتمان های سیاسی، موضوع محوری 
این کتاب است. برای ارزیابی این امر، فهم نقش و اثرگذاری رشته های 
مختلف علوم اجتماعی، هم در تعریف مسائل جوانان و هم در ساختن 
راه حل های سیاستی، بسیار حائز اهمیت است. همچنین این کتاب بررسی 
خواهد کرد که آیا اشکال دیگری از دانش وجود دارند که توانسته  باشند 
به درون آن فرایند کشیده شوند یا خیر. مطمئنًا تصدیق اینکه رابطه میان 
دارد.  اهمیت  نیست،  یک طرفه  مسئولیتی   اجتماعی  علوم  و  سیاست 
به عالوه، الزم است سؤاالتی هم در این باره پرسیده شود که چگونه علوم 
اجتماعی در برهه های تاریخی مشخص، مایل و قادر به ارائه کمک به این 

منازعات بوده یا نبوده است.

طرح کلی کتاب
فصل  می دهد.  قرار  تاریخی  زمینه ای  در  را  بحث  ما  ابتدایی،  فصل  سه 
یک با تحلیلی از ساختن سیاسی مسئله جوانان در دوره پیشامدرن آغاز 
می شود و اهمیت مفاهیمی نظیر وابستگی، نیمه مستقل بودن و استقالل 
ظهور  تا  فرایندها  این  دنبال کردن  برای  بحث  این  می سازد.  برجسته  را 
صنعتی  سرمایه داری  و  دولت-ملت  که  جایی  می یابد،  ادامه  مدرنیته 
شروع به نهادینه سازی و تعمیم جوانی به مثابه مرحله ای از چرخه زندگی 
می کنند. این فصل، تغییراتی را که در جامعه مدرن، در قرن بیستم به وقوع 
پیوسته، بررسی  و داللت هایی را که این  تغییرات بر مسئله جوانان داشتند، 
موشکافی  می کند. بحث این فصل در اواخر دهه ۱۹۷0 خاتمه می یابد، 
جایی که »بحران« مدرنیته ضمن داشتن داللت های عمده ای برای جوانان، 

نشانه های فوران خود را آشکار می کند.
در فصل دو، توجه مان را به نقشی که علوم اجتماعی در توسعه فهم 
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زمانه  همان  مدرنیته  می کنیم.  معطوف  داشته،  جوانان  مسئله  از  اولیه  
اجتماعی  زندگی  فهم  برای  عقالنیت،  و  علم  وقتی که  است،  روشنگری 
بیستم شاهد  اوایل قرن  اواخر قرن نوزدهم و   بودند. در  مدرن ضروری 
»کشف نوجوانی« در روان شناسی و ظهور »علم نوین« جرم شناسی هستیم. 
هر دو، جوانی را به عنوان »مرحله ای طبیعی« در رشد انسان مفهوم پردازی 
می کنند. هنگامی که رشته های دیگر توسعه می یابند و به جریان اصلی در 
دانشگاه ها بدل می شوند، ایده های جدید نیز شروع به پدیدار شدن می کنند. 
جوانی به چشم یک »نهاد« و مفاهیم »خرده فرهنگی« به  مثابه جنبه متمایز 

مرحله جوانی نگریسته می شوند.
در فصل سه، به دوره پس از جنگ های قرن بیستم می پردازیم. در حدود 
دهه ۱۹60 میالدی علوم اجتماعی، مجذوب تین ایجر »جدید« و »ضد 
فرهنگ« شده است. تأثیرپذیری و تغییرات جامعه شناسی و جرم شناسی، 
تحلیل رادیکال تری از تغییر اجتماعی را موجب شد که بر اهمیت طبقه 
و فرهنگ تمرکز دارد. در اواخر دهه ۱۹۷0 و اوایل دهه ۱۹80 میالدی 
فمینیسم نیز به مثابه نیرویی عمده دوباره پدیدار می شود که در چالش با 
»جریان مردانه«۱ علوم اجتماعی، دریافت های دیگری را از جوانی و مسئله 
ظهور  برای  را  صحنه  قدرتمند،  جنبش های  این  می بیند.  تدارک  جوانان 
قریب الوقوع نوعی »ارتدوکسی جدید« در پژوهش جوانی مهیا می سازند 

که سرانجام در مدرنیته متأخر مسلط می شود.
اختصاص  درباره مسئله جوانان  مباحث جاری  به  بعدی،  پنج فصل 
دارند و بر پیشرفت هایی که در دوره های جدیدتر رخ داده، تمرکز می کنند. 
تأمل  و  استخراج  به  درحالی که  می پردازد،  به گذار جوانان  فصل چهارم 
به  به ویژه  به تغییرات ملی و جهانی،  بر نگرانی ها و واکنش های سیاسی 
شکست گذار »مدرسه به کار«۲ می پردازد. این فصل نه تنها روشن می سازد 

1. Malestream
2. The School to Work Transition
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که سیاست گذاری چگونه مشکل را ایجاد می کند، بلکه چگونگی گسترش 
اشکال جدیدی از مداخله را در جامعه پسارفاهی برجسته می سازد. این 
فصل، ضمن بررسی چگونگی پاسخ علوم اجتماعی به ادعاهای فردی شدن 
چنین  می دهد  نشان  که  می رسد  پایان  به  حالی  در  جوانان،  فزاینده 
تشخیص هایی، در بازشناسی پیوستگی های ساختاری قدرتمندی که هنوز 

گذارهای جوانی را شکل می دهند، شکست می خورند.
فصل پنجم به طور خالصه ترسیم می کند که دولت در مدرنیته متأخر، 
چگونه به فهمی از مسئله جوانان در آموزش دست یافته و بدان پاسخ داده 
است. حزب نوین کارگر، آموزش را در رأس دستور کار سیاسی اش قرار 
چنین  این حزب، چطور  می پردازد که  موضوع  این  به  فصل  این  و  داده 
فصل  این  است.  برده  پیش  پسارفاهی  جامعه  یک  در  را  جاه طلبی هایی 
همچنین به کشمکش های میان علوم اجتماعی و سیاست گذاری می پردازد. 
در این منازعه، یک بخش پراهمیت دانش حاشیه ای شده است و در فرایند 
نابرابری و قدرت، به طور  محدودی بازشناسی  سیاست گذاری، مسائل 

شده اند.
در فصل ششم توجه  خود را به مباحث مربوط به جرم وجنایت جوانان 
معطوف می کنیم. در مدرنیته متأخر، جرم وجنایت کاهش یافته؛ با وجود 
آن چنان  حتی  و  است  باقی  همچنان  جوانان  رفتار  دربارۀ  نگرانی ها  این، 
این فصل  نیز شامل می شود.  را  »رفتار ضداجتماعی«  یافته که  گسترش 
نشان می دهد که چطور دولت در این نگرانی ها سهمی دارد، چگونه بدان ها 
واکنش نشان می دهد و این امر چه تأثیری برای مسئله جوانان دارد. علوم 
اجتماعی با ثابت ماندن بر علل این نگرانی ها، در این مباحث سهمی داشته، 
درحالی که به فرایندهای مجرم ساز ی که سبب وقوع این تغییرات بوده اند، 

عالقه اندکی نشان می دهد.
فصل هفتم درمورد نفوذ فزاینده مصرف جوانان  موشکافی  می کند . در 
مدرنیته متأخر، مصرف، به خصوص در حوزه هایی مثل اینترنت، تلفن های 
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همراه، بازی های رایانه ای و فناوری موسیقی )مانند دستگاه های پخش ام 
پی تری و آی پد( به میزان شگفت انگیزی گسترش یافته است. چنین ادعا 
شده که جوانان امروز، نسل »شبکه« هستند، با وجود این، شواهد نشان 
می دهد نابرابری همچنان پابرجاست. اینکه دولت چگونه این موضوع را 
دریافته و چگونه به آن پاسخ داده، پیامدهای عمده ای برای دسترسی جوانان 
]به شبکه اینترنت[ دربرداشته است. این فصل همچنین تأثیراتی رامورد 
بر هویت های جوانان  این کردارهای مصرفی  که  می دهد  قرار  موشکافی 
می رسد،  »بازار«  در  کالن   تأثیرگذار  عوامل  تبیین  به  نوبت  وقتی  دارند. 

رویکردهای پساساختارگرا با ضعف هایی همراه هستند.
در فصل هشتم با موشکافی ماهیت در حال تغییر فرهنگ جوانان در 
مدرنیته متأخر، تمرکز بر »فرهنگ« را حفظ می کنیم. در بخش آغازین این 
فصل، در مورد نگرانی های سیاسی اخیر درباره فرهنگ جوانان،  بحث  
شده است. این فصل، بر نگرانی های فزاینده  درمورد »نسل ریسک پذیر« و 
فعالیت های فرهنگی جوانان تأکید می کند و با بحث هایی  درمورد تناسب 
نظریه های فرهنگی، برای تبیین این پدیده های در حال تحول ادامه می یابد 
و نشان می دهد رویکردهای پساساختارگرا، به نیروهایی که از نوعی کیفیت 
بر  ُنهم،  در فصل  داشته اند.  توجه کمی معطوف  برخوردارند،  شکل دهی 
پیشرفت های تاریخی و معاصر  درمورد مسئله جوانان تأمل خواهیم کرد 
و آنچه را دربارۀ ارتباط بین علوم اجتماعی و گفتمان سیاسی به ما منتقل 
کرده اند، بررسی می کنیم. رویکردهای جدید به ارتباط بین علوم اجتماعی 
و گفتمان سیاسی، در مدرنیته متأخر تکامل یافته اند و در این فصل بحث 
خواهد شد که این رویکردهای جدید تا چه حد فهم مان از جوانی و مسائل 
جوانان را متأثر ساخته اند. این بحث با مرور راه های احتمالی پیش روی 
محققان اجتماعی خاتمه خواهد یافت، اینکه چگونه ممکن است محققان 
اجتماعی اثر بیشتری بر دریافت های تأثیرگذار معاصر و جاری از جوانی و 

مسائل جوانان داشته باشند.


