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 گذار نسلي در تجربه جمهوري اسلامي ايران

 5علیرضا زهیری
 چکيده

وقفه جمعیت از دانند. در اين میان گردش بيشناسان عوامل متعددی را در تغییرات اجتماعي ملثر ميجامعه

-ای پیوسته در همه جوامع رخ ميهای تازه به گونهتر و پیدايش نسلهای قديميطري  از میان رفتن نسل

« هاتفاوت نسل»هايي هموون باشد. پديده. اين موضوع مورد توجه اغلب پژوهشگران علوم اجتماعي ميدهد

آينـد، محصـول های اجتماعي دوران جديد بشمار ميکه از عوامل ملثر در دگرگوني« هاگسست نسل»و يا 

برخي باورها و تفاوت  گمان فاصله میان نسل پیشین و نسل جديد به دلیل تغییر درچنین فرايندی است. بي

-ای را برای نسل تازه پديد ميها و درگیرشدن با شرايط جديد، مطالبات تازهدر ادبیات و منط  فهم پديده

گیرند. تلاش آنان هم برای انجام تغییـر و آورد. جوانان در نقطه چرخش تاريخي اين جابجايي نسلي قرار مي

های گوناگون ها و زمینهه تنوع و گستردگي آنان، در عرصههای جديد با توجه بهم طرح نظريات و خواسته

آيد. از آنجا که روابـط پیش مي« اختلاف نسلي»ای تحت عنوان کند و از اين جاست که پديدهنمود پیدا مي

های فراواني برای تعیین اين بخش از بین نسلي دربردارنده همبستگي اجتماعي و منافع ملي است، کوشش

پذيری آمیز از شرايط تحول نسلي به شرايط جامعهعي به وقوع پیوسته است. عبور ملفقیتهای اجتماآسیب

ها به های اجتماعي در زماني است که نسلترين عامل برای برداشتن شکافپذيری مهمبستگي دارد. جامعه

ده نـو اقنـاع کننـ های پیشین برای نسـلطور مشخص در حال عوض شدن هستند. چنانوه الگوهای نسل

ترين های سیاسي مهمنظام گردد.های نسلي قابل تحمل بوده و جامعه دچار بحران هويت نميباشد، شکاف

های خود برای پاسخ به مطالبات و انتظـارات آيند که از طري  افزايش ظرفیتپذيری بشمار ميمنبع جامعه

چنانوه اختلالاتي در کارکردهای  ها را کاهش داده و قابل تحمل سازند.کنند تا فاصلهنسل جديد کوشش مي

ها رخ خواهد داد و بحران هويت پیامد آن خواهد بود. حال پرسش نظام سیاسي پديد آيد گسست میان نسل

 اين است که نقش سامانه سیاسي پس از انقلاب در مناسبات نسلي چگونه بوده است؟   
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 مقدمه

پديـده نمـا مـد. هاي زيادي از تغييرات فرهنگـي و تحولـات اجتمـاعي رخن انه، در اوايل دهه هفتاد

ها را به دنبال دامت. در آن زمـان اغلـب موجى از مباهث و تأملات نظرى و واکنش، تهاجم فرهنگى

فرهنگـى و ارتبـاطى جهـان ، ه فکرىسلط، هايى که بدين منظور برپا مددر محافل علمى و همايش

محور اصلى مباهث بود. اين موضوعات در آن ، ها عليه مقدسات اسلامىغرب و جنگ فرهنگى غربى

را  اين تغييرات اغلب يافت.هايى از بحران هويت و اختلالات فرهنگى اهميت موقع به دليل بروز ن انه

عوامل درونـى تسـهيل کننـده نفـوذ خـارجى را آوردند و ممار مىاز عوارض تهاجم فرهنگى غرب به

، و ت تّت، هاى اجتماعى و مخصيتىدادند. عواملى چون تنوع و تعارض نظامکمتر مورد توجه قرار مى

سياسى و فرهنگى و ضعف نظـام ، اجتماعى، اعم از ابعاد اقتصادى، هاتداخل و تعارض ابعاد درونى آن

کمتـر مـورد بررسـى ، هويت دارند هايي در سطحچالشجاد سزايى در ايباجتماعى که هر کدام نقش 

 قرار گرفت.

در ابتـداى دهـه ، هاى مربـوط بـه تهـاجم فرهنگـىپس از گذمت هدود يک دهه از طرح بحث

کـه بـدون آن، تـرى دامـته تاد م کلات فرهنگى جامعه ايرانى با گفتمان ديگرى که نگاه درونـى

رد بر يکنگرى را منصفانه گ ود. اين روراه آينده، ا اصل قرار دهدکند و يا آن ر انکاررا « گرايىغرب»

ها و عوامـل بيرونـى در بـه انحـراو که برنامه هاى درونى تأکيد کرد و بدون آنها و کوتاهىکاستى

هاى درونى تأکيد کـرد. بازمناسـى بر ضعف، ک اندن جوانان و پديد آوردن انقطاع نسلى را انکار کند

منزلـه  هاى اجتمـاعى بـههاى فرهنگى و ناهنجارىفرهنگى و تلقى بخ ى از ناهموارى مسائل مهم

اى که در جريان اختلالـات هاى تازهمحملى بود براى آمکار ساختن ن انه، «گسست و انقطاع نسلى»

 بروز کرد. هاي جديدنسل هويتى

هـاى ء دغدغـهکـه جـز در هدود يک دهه است« بحران هويت»و « گسست نسلى»موضوعات 

منزله يکـى از  و به قرار گرفتنظران و برخى نهادهاى رسمى و مراکز علمى ک ور بسيارى از صاهب

 .(1062، گرديد )ر.ک: عليخانيداد اى ملى قلممسئله، هاى اساسى جامعهچالش

 ادبيات نظري

جمعيت با از ميان رفتن  وقفهبراى مثال گردش بى، در تغييرات اجتماعى عوامل متعددى دخالت دارند

مـورد ، اى پيوسته در ايـن جوامـع ادامـه داردگونه هاى تازه که بهتر و پيدايش نسلهاى قديمىنسل

-گسست نسـل»يا « هاتفاوت نسل»هايى چون گران علوم اجتماعى است؛ پديدهتوجه اغلب پهوهش
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محصـول چنـين ، مـوندداد مـىمـيـد قلهاى اجتماعى دوران جدکه از عوامل مؤثر در دگرگونى« ها

 اند.فرايندى

دهد که تعريـف دقيـق و اجمـاعي از هايي درباره نسل و مناسبات نسلي ن ان ميبررسي پهوهش

-طور مثال پهوهشبه، اندها دچار اغت اشهاي عملياتي در اين پهوهشنسل ارائه ن ده است. تعريف

اند و سنين متفاوت هاي مختلف دچار اختلاو مدهنسل اند در تعيينهايي که سه نسل را بررسي کرده

 (.110-112، 1061، ساز قميقديم و ميانه را برعهده دارند )چيت، هاي جديدها نمايندگي نسلدر آن

به گروهـي از ، مناسيدر جمعيت»نسل را چنين تعريف کرده است: ، المعارو علوم اجتماعيدائره

از هيات را با يکديگر آغاز کرده يا پايان داده بامند. گروهـي کـه در اي مود که مرهلهافراد اطلاق مي

گروهي که در زماني بالنسبه نزديک به هم به دنيا آمـده يـا ازدواج ، موندالتحصيل مييک زمان فار 

 (.117، 1071، )ساروخاني« اندکرده

رد امـا در دوران بمثابه متغيـر مناسـاي نسـل اهميـت دا، رسد اگرچه دوره زماني مقارنبنظر مي

نسل را « بيکر»تجربه ذهني و جهان فرهنگي م ترک در فهم نسلي مؤثرتر است. ، جديد بيش از آن

هايي غالباً از گروه»وي معتقد است ، اندداند که در فاصله زماني معيني به دنيا آمدهگروهي از افراد مي

برنـد؛ مثلـاً مـردان و آن رويداد نام مـياند نيز تحت عنوان نسل که مقارن با يک رويداد تاريخي بوده

 (.  116، 1077، )بيکر« موندنسل جنگ اول خوانده مي، زنان جوان جنگ جهاني اول

اي نيست و از زمان گذمته وجود دامته است. گسسـت موضوع تداوم يا گسست نسلي پديده تازه

اي تدريجي ه به گونهنسلي محصول دگرگوني فکري فرهنگي در جامعه است. اگرچه دگرگوني هموار

اما هنگامي که به لحاظ زماني دچار ف ردگي مود ميان ، آيد و در بسياري موارد طبيعي استپديد مي

دهد اي رخ ميباورمندان به گذمته فرهنگي )نسل قبل( با علاقمندان به معاصرت )نسل جديد( فاصله

اين هنگامـه مـکاو و فاصـله مود. در هاي فرهنگي ديگري سخت ميکه براي هر دو تحمل سائقه

هاي بنيـادي گيري مکاومکل، منظور از گسست فرهنگي اجتماعي»دهد. بدين ترتيب نسلي رخ مي

هـا و هنجارهـاي از لحاظ فرهنگي )عدم توافق معنايي و مناختي( و اجتماعي )عـدم وفـاق در ارزش

 (.201، 1062، )آزاد ارمکي« بامداجتماعي( مي

داننـد کـه از اختلـال در هـا مـيمعناي اختلال در توالي فرهنگي نسـلبرخي گسست نسلي را به 

هنجارها و الگوي تفکر و عمل در هـوزه ، هاآيد که مسئوليت انتقال ارزشعملکرد نهادهايي پديد مي

(. اسـتمرار جامعـه از طريـق فراينـد 021، 1062، هاي بعدي را بر عهده دارند )بيـاتفرهنگ به نسل

گـاه مـيوه زنـدگي يابد. البته هي هاي تازه تحقق ميهاي گذمته به نسلال ارزشپذيري و انتقجامعه
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اصـلاح و يـا ، مود و همواره با انتقادطور کامل تکرار نميهاي جديد بهاجتماعي گذمتگان توسط نسل

 هايي همراه است.هاي سنتي و دخالت نوآوريرد برخي جنبه

 کند.مي بنگستون از سه وضعيت در مناسبات نسلي ياد

، ( گسست و انقطاع نسلي؛ انقطاع نسلي هد نهايي بي ارتباطي بين نسلي و در بعضي از سـطوح1

ديگـر نيازند و از يکديگر بيها نسبت به يکهاست. در اين فرض نسلآميز بين نسلرابطه خصومت

 استقلال دارند.

هاي صورت، وهدت رويه ها براساس بستر واهد فرهنگي ونسل، ( توافق نسلي؛ در اين وضعيت2

امـري ، گيرد. وجود مکاو در اين ديدگاهعملي يکساني دامته و توافق اجتماعي و فرهنگي مکل مي

گونـه اسـت. اختلـاو نـاچيز مود. در اين ديدگاه وجود مکاو امري توهمي و خيـالتوهمي تلقي مي

 امري طبيعي است که در تمامي جوامع و از جمله ک ور ما وجود دارد. 

زمان سه نسل مستقل مرتبط بـا يکـديگر در مـتن تفاوت نسلي؛ که به معناي قبول هضور هم (0

يابند. هر نسل اجتماعي معنا مي، هاي فرهنگيهاي مختلف در وضعيتفرهنگي است. نسل، اجتماعي

هويت مسـتقل يافتـه و در عـين ، هاي پيراموني داردبا توجه به درک و فهمي که از اوضاع و موقعيت

-کند. بنابراين تغيير نسلي بر مبنـاي موقعيـتزمان رابطه تعاملي پيدا مينيز به لحاظ هضور هم هال

رسـد در گيرد. بنظر مـيدر فرايندي از گسست و همساني مکل مي، اجتماعي متفاوت، هاي فرهنگي

 (.01، 1061، رغم تفاوت ميل به تعامل دارند )آزاد ارمکيها بهنسل، اين وضعيت

جـدول زيـر بـر ، نظران علوم اجتماعي درباره مسـائل نسـليي بي تر با ديدگاه صاهببراي آمناي

، 1011، مسئله نسلي و دلايل مسئله نسلي تنظيم مـده اسـت )طالبـان، اساس سه مقوله تعريف نسل

111-121:) 

 نظران علوم اجتماعي درباره مسئله نسليبندي ديدگاه صاهبجمع

 تبيين مسئله نسلي يمسئله نسل تعريف نسل پردازنظريه

 مانهايم
نسل يک موجوديت اجتماعي است و نه 

 يک ضرورت بيولوژيک
 تعارض نسلي

هاي جديد و قديم سنتز ارزش

 )تجارب نسلي متفاوت(
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 بورديو

اند و در زمان هال ايدورهافرادي که هم

زندگي کرده و ملکه فرهنگ م ترک 

ها با هافظه دارند، کارکردي که براي آن

اي را در طول دورهه ترکيب همجمعي ک

-کند، تعريفيک دوره خاص تعيين مي

بامد. در اين تعريف، کننده نسل واهد مي

توجه خاصي به ايده فرهنگ جمعي و 

 بامد.م ترک مي

 تعارض نسلي
نابرابري و تضاد منابع در 

 هااختيار نسل

 اينگلهارت
ها همان فاصله جوانان و بزرگسالان نسل

 ائات سني است.بر مبناي اقتض
 مکاو نسلي

گذر جامعه از يک سطح نياز 

به سطح ديگر در اثر 

 مکوفايي اقتصادي

 گيدنز
نسل و تمايزات نسلي نوعي ارجاع به 

 زمان است.
 تفاوت نسلي

زمان، فراري بودن جامعه و 

هاي مدن از سنتمرخص

گذمته براي اتخاذ ميوه 

 تر زندگيتر و مدرنفعلانه

 وايت

ت از جمعي از افراد که نسل عبارت اس

داراي يک هافظه م ترک تاريخي در 

 مورد سرنومت خود هستند.

 تفکيک نسلي
هوادث و وقايع مهم در هر 

 جامعه و در هر زمان

 يدممارگارت

نسل همان فاصله جوانان و بزرگسالان بر 

مبناي تغيير و تحولاتي است که در جامعه 

 رخ داده است.

 فاصله نسلي

ي وسيع و تغييرات اجتماع

واردمدن به دنياي جديدي از 

 تحولات
 

کند. وي معتقد است آزاد ارمکي به سه نهاد تأثيرگذار در مناسبات نسلي در جامعه ايران اماره مي

ديـن و نظـام سياسـي در ، يابند که سه نهاد خانوادهها در ايران در موقعيتي اجتماعي استقرار مينسل

، 1061، سـازد )آزاد ارمکـيها را فـراهم مـيمدن نسلنه اجتماعيمتن زندگي آنان هضور دارد و زمي

(. بدين ترتيب در تحقيق هاضر به طور عمده به تأثير نهاد دين و نظـام سياسـي بـر تغييـر نسـلي 16

 پرداخته خواهد مد.  

 و مسئله مناسبات نسليپديدارى نسل سوم 

و از سـوي ديگـر ، عى و منـافع ملـى اسـتبستگى اجتما نسلى در بردارنده هم روابط بين از آنجا که
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-هاى فراوانى براى تعيين اين بخـش از آسـيبکومش، گرددهايي در سطح جامعه ميموجد گسست

منزله آغازگران نسل جديـد( از ايـن  آميز جوانان )بههاى اجتماعى صورت گرفته است؛ عبور موفقيت

هـاى مربـوط بـه تحـرک؛ جـوان اد ورفيتايج، کم به دو عامل بستگى دارد: نخست ها دستآسيب

تحرک و تکاپوست و از نظر دارا بودن اهساسات و انـرژى در نقطـه اوج منحنـى ، هيجان، داراى مور

طلبى در سرمت جوان جريان دارد و او را  آلخواهى و ايدهدر همين هال آرمان، زندگى خود قرار دارد

، پـذيرى بسـتگى داردبه مـرايط جامعـه، اند. عامل دومک خواه مىبه سوى تغيير اوضاع به وضع دل

طـور هـا بـههاى اجتماعى در زمانى است که نسلترين عامل براى بردامتن مکاوپذيرى مهمجامعه

کننـده هاى پي ين براى نسل نوپديـد اقنـاعمدن هستند؛ اگر الگوهاى نسل م خص در هال عوض

 گردد.مود و جامعه دچار بحران هويت نمىپذير مىهاى نسلى تحملمکاو، بامد

هاى خود براى پاسخ بـه مطالبـات و انتظـارات نسـل هاى سياسى از طريق افزايش ورفيتنظام

هـاى دينـى دامـته ها را کاهش دهند. زمانى که نظام سياسى کـارويههکنند فاصلهجديد کومش مى

پس از انقلاب به تنظـيم و تـرويج الگوهـاى دينـى  مود. دولت اسلامىتر مىاين مسئله پيچيده، بامد

هـاى پـس سزايى بر دگرديسى هويتى در نسل تأثير به، همت گمارد و به دنبال پالايش اخلاقى جامعه

 از انقلاب بر جاى گذارد. 

چنانچه انقلاب اسلامي در ايران را همان رويـداد تـاريخي و مبنـاي ، از نسل« بيکر»برپايه تعريف 

مامل رهبران و خالقان انقلـاب و کسـاني کـه فراينـد « نسل اول»، ها از همديگر بدانيمتفکيک نسل

بـه تابعـان نسـل اول و « نسل دوم»مود.مي، گرددهاي قبل از انقلاب بازميمان به سالپذيريجامعه

هاي و نسل« نسل سوم»مود. اند اطلاق ميهافظان انقلاب و کساني که انقلاب و جنگ را درک کرده

هاي اول و نسل، اند. در هال هاضرپذيري پس از انقلاب قرار دامتهپس از آن تحت تأثير فرايند جامعه

هاي بعدي پذيري نسلاداره امور عمومي ک ور را در اختيار دارند و نقش اساسي در فرايند جامعه، دوم

 اند.  برعهده دامته

رمناسـان علـوم اجتمـاعى را بـه خـود که کا است هاى اجتماعى مهمىپديدهجمله نسل سوم از 

مـباهت چنـدانى بـا ، رغم زندگى در سپهر نظام اسـلامى انقلـابى نسلى که به، است همند ساختعلاقه

-هـاى نسـلهاى خود درباره تفاوتها ندارد. مرتضى منطقى نتيجه پهوهشهاى خالق آن ارزشنسل

 را در جـدول زيـر خلاصـه کـرده اسـتز آن و نسل پس اهاى اول و دوم نسبت به نسل سوم انقلاب 

 . (1060، )منطقي
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 هاى اول و دوم نسبت به نسل سوم انقلابهاى نسلتفاوت

 انقلاب و چهارم هاى نسل سومويهگى هاى نسل اول و دوم انقلابويهگى

 فقدان ارتباط عاطفى با انقلاب و جنگ تجربه انقلاب و جنگ

 مهر و مکست اصلاهات ديد نقادانه به فروريزى آرمان اوليه انقلاب معارهاىققمهر و اصرار بر تح آرمان طرح

 روهيه جوانى و نوگرايى کارروهيه محافظه

 زندگى در آينده زندگى در گذمته

 نسل فرزندسالار نسل پدرسالار

ت هاى اطلاعاتى )ممنوعيآورىعدم استقبال جدى از فن

 ه اينترنت(... نگاه منفى ب ويدئو، ماهواره
 هاهاى روز جهان و افزايش فاصلهآورىاستقبال از فن

 منابع اطلاعاتى محدود
بـه جريـان آزاد رسـىاطلاعـاتى گسـترده / دسـتمنابع

 اطلاعات

 گرروهيه انتقادى و چالش روهيه غير انتقادى

ترها و تبعيـت از توجه به آداب و رسوم، اهترام به بزرگ

 رهبران
 ترها و رهبران،کاهش تبعيت از بزرگمکنى سنت

 کرد علمى، فرهنگى، هنرى و اجتماعىروى کرد دينى به مسائلروى
 

قرار دارند و مطالبـه تغييـر « انقلاب انتظارات»يا همان جوانان امروز در فرايند و چهارم نسل سوم 

ثبـاتى و مخـاطرات را با بىوضع موجود در ميان آنان بر پيکره نظام سياسى ف ار وارد آورده و دولت 

يابـد و تـرى مـىگرى بـيشهاى چالشورفيت، هاي جديدنسل، سازد. بدين ترتيبرو مىجدى روبه

گران سياسى بـه نيرويـى به راهتى از سوى ساير بازى، هنگامى که انتظارات خود را بدون پاسخ ببيند

 مود.گر تبديل مىبسيج

دهنده تبديل اين پديده اجتمـاعى بـه يـک مسـئله  د سال اخير ن انها در چنبسيارى از پهوهش

کننـد. ادبيـات هاى نامى از آن ارائه مـىاگر چه هر کدام تصويرى متفاوت از عمق چالش، ستا ىمل

 آسـيب، بحـران هويـت، هـاسياسى و اجتماعى امروز اغلب م حون از مفاهيمى چون گسست نسـل

 اين مفاهيم بر بنيادهاى فرهنگى و اختلالات هويتى تأکيد دارند. هاست.مناسى و دگرديسى ارزش

د. در نـمباهت ساختى و ارزمى معينى با دو نسل پـيش از خـود ندار هاي جديدنسل، در هر هال

همانگونه کـه امـاره  اما، کردهاى آمکارى ميان اعضاى جامعه ايجاد مىايدئولوژى مرزبندى، گذمته

ويـهه در هـوزه سياسـت  و به نمادهاى ايدئولوژيک بـه ندايدئولوژيک نيست جديد اساساً هايلنس مد

هـاى سياسـى توجـه بنـدىبه مبـارزه و تقسـيم هارو اين نسلد؛ از همينندهعلاقه کمترى ن ان مى
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. از هسـتندهاضر به واکنش سياسى ، خود اگر چه براى رسيدن به آرزوهاى غيرسياسى، دنچندانى ندار

پديده اختلـاو نسـلى ، بستگى اجتماعى و منافع ملى است نسلى دربر دارنده هم ط بينآن جا که رواب

 ممار آيد و به بحران هويت و م روعيت يارى رساند.تواند آسيب اجتماعى بهمى

 است که  هاى بسيارى انجام مدهپهوهش، هاى پي ينجديد و تفاوت آن با نسل هايدرباره نسل

انقلـاب ، هـا در سـطح جامعـهد. مسئله تحـول ارزشناماره دار بارهددى در اينبه عوامل متنوع و متع

هـا را الکترونيک و انفجار اطلاعاتى که سطح آگاهى را افزايش داده و ميزان آمنايى با سـاير فرهنـگ

رفتـارى نظـام  نظري و اختلالات، هاى اقتصادى و تربيتى و تحول در انتظاراتچالش، ارتقا داده است

تـأثير مناسـبات ، جديـد بـه زنـدگى سياسـى اسـت هايعلاقگى نسلسى که يکى از نتايجش بىسيا

-کم و بيش در مـکل، نظران هم نيستجمعيتى و بسيارى عوامل ديگر که گاهى مورد اتفاق صاهب

 جديد مؤثر بوده است. هايگيرى نسل

ت که بين هويت متصوّر و روسنظام سياسى با نسلى روبه، سازى هويت جديددر موج به هر روي 

بينـد. بـدين تعارض يا مکافى غيـر قابـل تحمـل مـى، انتظارى خودش و واقعيت اجتماعى ـ سياسى

کننـد هاى هاکم و هويت تجويزى مقاومت مىمود که آنان در مقابل ارزشترتيب اغلب م اهده مى

 اندازند.هاى نظام سياسى را به مخاطره مىو تلاش

 ز پديده اجتماعى تا مسئله ملى: اتغيير نسلي

مـناختى اسـت. در  مناختى و جامعـه موضوع مطالعات روان (modern)گذار جوامع به دوران جديد 

منزلـه يـک رمـته  محققان علوم سياسى تغييرات اجتماعى و روانى در ايـن جوامـع را بـه، اين ميان

امور سياسى و نظاير آن مورد توجـه تر مردم در تغييرات مؤثر در هوزه سياست از قبيل م ارکت بيش

 دهند.قرار مى

تفـاوتى م ـهود در هالـات »کند: نامه علوم اجتماعى تحول اجتماعى را چنين تعريف مىفرهنگ

ها و يا تجهيزات يک جامعه است تا جايى که آن تحول نتيجه عادت، نهادها، پي ين ساخت اجتماعى

راى کنترل و هدايت جامعـه بامـد و يـا نتيجـه دگرگـونى در گذارى و يا اقدامات آمکار ديگر بقانون

زيرساختى م خص و يا بخش غالب هستى جامعه و يا در محيط فيزيکى و يا اجتماعى آن بامد و يا 

 هاى اجتماعى بامد براى رفع نيازها و انتظاراتى که در يک جامعه هاکم و بهنتيجه تأثير متقابل کنش

 .(221، 1071، )جوليوس و کولب «اندطور منظم با هم مرتبط

، گيـرد. گسـترش مهرن ـينىنيازها و انتظارات جديدى مکل مى، وقتى تغييرات اجتماعى رخ داد
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آورد. اى را پديد مىهاى اجتماعى و غيره نيازهاى تازهآگاهى، افزايش سطح آموزش، تغييرات جمعيتى

تر نياز به اطلاعـات براى مثال در جوامع رمديافته، اندهاى اجتماعى مولود اين نيازها و انتظاراتپديده

ها را در پى دارد. اين پديده جديد بـه نياز به اطلاعات نيز گسترش رسانه، مودامرى ضرورى تلقى مى

تواند به يک مسئله يا مى آنبلکه برخورد خصمانه و غيردوستانه با ، آيدممار نمىخودى خود آسيب به

بـه سـنت اجتمـاعى و  هـاي جديـدپديـدهکه مواجهه منطقى با هال آنتبديل مود بحران اجتماعى 

. از ديـدگاه مـرتن مسـئله (011، 1060، پورانجامد )ناطقميدهنده امنيت و توسعه در جامعه  تسهيل

هـاى يافته هاى جامعه و دستآليابد که تفاوت درخور توجهى بين ايدهاجتماعى زمانى موجوديت مى

 . (060، 1060 پور، ناطق) ى آن وجود دامته بامدواقع

در ، را به خود گيـرد« مسئله»که مکل يک بسيارى از مسائل اجتماعى قبل از آن، از سوى ديگر

هـاى مـوند و معمولـاً تنـوع سـلايق و بردامـتداد ساده اجتماعى مطرح مـىقالب يک پديده و روى

کـه يـک بخ د. ت ـخيص ايـنمعضل را بدان مى هاست که تصويرى از يک مسئله ومختلف انسان

اى عادى و معمولى است و چه زمانى بـه صـورت يـک م ـکل پديده اجتماعى چه هنگام تنها پديده

هاى سطحى افـراد بـه ها و نگرشتوان بر اساس بردامتکند آسان نيست. نمىزا نمود پيدا مىآسيب

در بـر دارنـده ، مـناختى بـه يـک پديـده يى نگاه مسئلهزيرا از سو، صراهت درباره اينها قضاوت کرد

هاى خاصى است و از سوى ديگر تقريباً هي  ماخص قطعى علمى و دقيقى براى سنجش اين ويهگى

اى از قراردادهـا و قواعـد نانومـته ها وجود ندارد. ناگزير بايد اين امر را تنها بر اساس مجموعهويهگى

گرانـى هاى اجتماعى پرداخت. براى مثـال پـهوهشبسيارى از پديده به تبيين و ت ريح، ت خيص داد

دارى جوانـان ندارنـد و در مجمـوع اعتقادى بـه بحـران در ديـن، انددارى پرداختهکه به سنجش دين

 کنند. دارى را مثبت ارزيابى مىوضعيت دين

دارى در ايـران بـا يه افول ديندهد که نظرها ن ان مىهاى اين پهوهشها و تحليلررسى يافتهب

دارى جوانـان و چه تاکنون راجـع بـه ديـنرسد بسيارى از آنروست و به نظر مىم کلات جدى روبه

-فراتر از ادراکات هاصل از زندگى يا م اهدات و مـنيده، هاى مربوط به آن گفته مدهمردم و نگرانى

 .(210، 1060، ساز قمي)چيت هاى مخصى نيست

-ها که پيوند وثيقى با هويت دارد و با مفاهيمى چون تضارب ارزشپديده تحول ارزش، ينچن هم

نظران را هاى اخير ذهن بسيارى از صاهبدر سال، ها همراه استمکاو نسلى يا گسستگى نسل، ها

ر به خود م غول ساخته است. اين پديده بدين سبب در جامعه ما مکل مسئله به خود گرفته که به نظ

رود سنن و باورهاى ما متمايز است. بيم آن مى، رسد سمت و سوى اين تحولات ارزمى از فرهنگمى
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 فرهنگ ملى ـ مـذهبى مـا را بـه، هاکه اين تمايز کم کم در قالب تقابل و بحران ارزمى ميان نسل

آينـده ميسـر هـاى اى تحت تأثير قرار دهد که امکان انتقال عناصر فرهنگى هر نسل بـه نسـلگونه

نسل جـوان نقـش ، نبامد و جامعه دچار بحران فرهنگى و در نتيجه دچار بحران هويتى مود. در واقع

کنـد و در صـورتى هاى آتى ايفا مىها به نسلباورها و ارزش، يک هلقه واسط را براى انتقال فرهنگ

ى براى انتقـال فرهنـگ محمل مناسب، که نتوانيم اين نسل را به عناصر فرهنگى مطلوب مجهز کنيم

 .(211، 1062، )ماوردي گذمتگان و هافظ اين زنجيره فرهنگى نخواهد بود

خودى خود بحران نخواهد بود. اگر چه اهسـاس بحـران بـه دليـل  ها تغيير بهبراساس اين انگاره

ران از بحـ، اما اين به معنى گسست و فروريزى هويت نيست. در واقع، آيدها به وجود مىوجود تفاوت

دهـيم بلکه به نوع مواجهه ما با آن و رفتارى که از خـود ن ـان مـى، مودپيامدهاى تحول تلقى نمى

اما باورهاى ويهه و علايق ارزمى خـاص آن ، دهدطور طبيعى رخ مى بستگى دارد. گاهى نيز تحول به

گيرى بحران هويـت مکلکند و ذهنيتى غير واقعى در مورد را نامطلوب و در نتيجه بحرانى تلقى مى

 آيد.به وجود مى

هاى ميدانى نيز اهساس تعلـق بـه هويـت برخى از پهوهش، گفته هاى نظرى پيشدر کنار انگاره

. در يـک (1076، )ر.ک: طالبي اندهاى تحصيلى را اندک تلقى کردهملى در ميان جوانان در تمام دوره

، اجتماعى و فرهنگى در سه هيطـه مـناختى، سياسى هاى هويت ملى در ابعادبررسى ميدانى ماخص

دهد که در بُعد سياسى ـ اجتماعى هويت در ميـان عاطفى و رفتارى تعيين مده است. نتايج ن ان مى

 .(1071، )ر.ک: سبحاني ترى از بُعد فرهنگى استجوانان در مرتبه پايين

به يـک مسـئله تبـديل  است کههتر مدتهاي تازهدر ميان نسلتوان گفت هويت در مجموع مى

را مناسايى کـرد و راه کارهـايى بـراى  نسليبايست عوامل تأثيرگذار بر ايجاد اختلالات مده است. مى

هـاى ويـهه فرهنـگ هـا )بـهخروج از اين بحران ارائه نمود. هويت چندپاره هاصل از اختلاط فرهنگ

هـاى فراملـى )در مـکل و تحميل فرهنگ مدن ف ارهاى هاصل از جهانى، ايرانى و غربى(، اسلامى

رفتارى نظام سياسى از جملـه عوامـل تأثيرگـذار بـر ايـن  نظري و تقابل سنت و مدرنيته( و اختلالات

که مورد اخير اهميت بي تري دامته و کمتر موضوع مطالعات نسـلي واقـع . با توجه به اينانداختلالات

 مد.به بحث درباره آن پرداخته خواهد ، مده است

 . اختلالات نظرى و ايدئولوژيک9

هـاى مختلفـى از زمانى که تفاسير و قرائت، هاها و تدوين قواعد و قوانين مبتنى بر آناستخراج ارزش
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هاى متعارض کند. گفتمانخطوط گسست در جامعه را ترسيم مى، هنجار و فرهنگ وجود دارد، ارزش

-مکاو نامـى از قرائـت. هاى متعارض منجر مده استدر ميان نخبگان و کارگزاران به توزيع ارزش

منجـر  هـاي جديـدبويهه در ميان نسل هاى گوناگون در باب دين به مکاو ميان نيروهاى اجتماعى

هـا بايسـت بـه ايـن پرسـشترين گروه مرجع در هکومت دينى مىمنزله مهم مده است. روهانيت به

هـاى ها انتظارات نسلکدام ارزش، انجامدنظم و عدالت مى سازى ها به يگانهپاسخ دهد: کدام ارزش

 دهد؟ جديد را پاسخ مى

ابهامات زيادى را در فهم مهروندان ايرانـى ، هاى نظرى که نتيجه طبيعى اين معرکه استچالش

از ، هاى دنيوى و عرفى به وجـود آوردها با ارزشهاى ايدئولوژيک و هتى مناسبات اين ارزشاز ارزش

رو مـد و نـه تنهـا سوى ديگر الگوهاى عملياتى نظام جمهورى اسلامى نيز با ابهامات بسـيارى روبـه

بلکه مناسبات ميان نيروهاى اجتماعى و نظام سياسـى بـه ، موجب اختلال در کارکردهاى نظام گرديد

مروّجان ديـن  نظام سياسى که براى ايجاد نظم جديد با تکيه بر مفسران و، مخاطره افتاد. به هر روى

روسـت: بـا دو مسـئله روبـه، کنـدهاى خود را در درون مريعت جست و جو مىارزش، يعنى روهانيت

 ها و تفسيرهاى مختلف از دين و سياست.چندگانگى منابع هويتى و قرائت

 الف( چندگانگى منابع هويتى

چه ميان منابع وردار است. چناناى برخاز اهميت فزاينده هاي نوپديدبراي نسل سازگارى منابع هويتى

اختلالـاتى پديـد خواهـد آمـد.  پـذيري آنـانجامعهدر ، سويى و سازوارى وجود ندامته بامدهويتى هم

هـا بلکه از برآينـد آن، گونه مغايرتى ميان اين منابع نبايد وجود دامته بامدمقصود اين نيست که هي 

، جام و هماهنگى ميان منابع هويتى ضرورى اسـتبايست نوعى هماهنگى هاصل مود. ايجاد انسمى

بايسـت سـپهر اى که علاوه بر ارائه تصويرى رومن از هويـت مـهروند مسـلمان ايرانـى مـىگونه به

 جامعه سياسى ايجاد کند.اعضاي جديد معرفتى م ترکى نيز براى 

ديـده گرفـت و ايـن تـوان ناهاى تمدن جديد در هويت ملى ايرانيان را نمـىگمان نفوذ ارزشبى

اى است که با مراجعه به تاريخ معاصر ايران به خوبى قابل دريافت است. مسئله سه فرهنـگ را مسئله

بعدها ديگـران بـا عنـاوين ، مطرح کرد، آن هم پيش از نهضت م روطيت، که نخستين بار آخوندزاده

در کنـار « مدرنيسـم»اه يگمجددا طرح کردند. جا« ت ايرانىهاى سه گانه هويلايه»و  «سه فرهنگ»

به يک واقعيت تاريخى بدل مد و نهضت م روطيت اين وضعيت را آمـکارا « اسلاميّت»و « ايرانيّت»

 به رخ ک يد.

هـاى مود کـه ارزشزمانى فعال مى، رسد گسست ميان دو بُعد ايرانى و اسلامى هويتبه نظر مى
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کـه منـابع بـه جـاى آن، ر گيرند. در ايـن صـورتديگر قراهاصل از اين منابع هويتى در تقابل با يک

 د.زسامى اهمرفهاى هويتى گسست زمينه براي، ع منافع سياسى بامنديمحورى براى تجم، هويتى

اجـراى  يگـاه، جا«ج ـن تمـدن ايـران»اى با عنوان ها در برنامهانجمن اسلامىِ يکى از دان گاه

-به علائم هخامن ى تزيين کرده بود و مراسم را با دکلمههاى منقّش برنامه را با دکوراسيون و گلدان

 هاى انقلاب اسلامى و ملى دامت:هايى از ايران باستان و ارزشاى آغاز کرد که ن انه

خدايى که مـادى آفريـد. سـلام بـر ، خدايى که مردم را آفريد، خداى جهان، به نام خداى خدايان

خـاک ، خاک دوسـتى و دوسـتداران ره سـوخته، افسرده دلسلام بر خاک مهربانى و مهربانان ، ايران

-خـاک هماسـه و هماسـه، خاک غيـرت، هنرمندان فرهيخته، خاک هنر، عامقان دل سوخته، ع ق

سـلام ، سلام بر نادرماه، الدين ايوبىسلام بر صلاح، سلام بر داريوش و خ ايار، سازان. سلام بر کوروش

 .(10، 1060، يکي)خان مکن بر مصدق و سلام بر خمينى بت

براى خروج از اين چالش نيز بين نخبگان فکرى توافق وجود ندارد. برخى تأکيد بر هويـت دينـى 

مـدتي  کننـد.اى ديگر دين را به هوزه خصوصى محـدود مـىدانند و عدهمى چالشکار خروج از را راه

کننـد راه کـم اهساس مي گرا از سوي منتقدان نظام سياسي کههاي ايراني باستاناست ترويج ارزش

 اند پامنه آميل نظام سياسي مده است.خطري را برگزيده

 ها و تفسيرهاى مختلف از دين و سياستب( قرائت

موقعيـت و ، هاى دينى به هوزه هيات عمومى در جامعه ايرانـىداد انقلاب اسلامى و بازگ ت آموزهرخ

هاى اسـلامى و تلـاش بـراى خ يدن به ارزشگاه دين را دچار دگرديسى عميقى ساخت. اصالت بيجا

مدن( به رسالت آرمانى نظام جمهورى اسلامى تبـديل  کردن و اسلامىها )اسلامىهاکميت اين ارزش

مـوراى »و تأسيس نهادهايى چون « انقلاب فرهنگى»مد. اين فرايند از اوايل انقلاب با عناوينى چون 

هايى در باب دين و ممارى ادامه يافت. پس از مدتى پرسشهاى بىو با تلاش« عالى انقلاب فرهنگى

ها گاه آن در هوزه عمومى مطرح مد و نخبگان فکرى و دينى به تکاپو افتادند تا پاسخى براى آنايج

سياست و اجتمـاع بـروز کـرد و ، بيابند. هاصل اين تلاش نظرى به صورت تفسيرهاى متفاوتى از دين

هايى در مناسـبات ميـان نيروهـاى چالش، تر مدهاى معرفتى بيشفاصلهتر و ها عميقهر چه تفاوت

اجتماعى و نظام سياسى و سرانجام هويت ملى پديدار مـد. تفـاوت در قرائـت ديـن از دو طريـق بـر 

هاى متفاوت از دين و تفاسير مختلف از رابطـه ديـن و گيرى فهماختلالات هويتى تأثير گذامت: مکل

 سياست.
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 هاى متفاوت از دينگيرى فهماول: شکل

هـاى نظـام فکـرى و فرهنگـى خاصـى کـه ملهـم از ارزش، با تحول بنيـادين نظـام ارزمـى ک ـور

طور رسمى و گسترده از سوى دولت اسلامى تبليغ مد. به، هاى متعالى اسلامى بودايدئولوژيک و ارزش

تـرويج ديـن در جامعـه اسـلامى و  نظم سياسى جديد با تکيه بر مفسران و مروّجان دين بـه تبيـين و

هـاى زيـادى بـا اهـداو هاى جديد تلاشت کيل سامان معرفتى خود همت گمارد. براى تربيت نسل

 تربيتى و پرورمى صورت گرفت و مهندسى هويت با محوريت جوانان انجام مد.

غييـرات اند که بـه دليـل قـرار گـرفتن در مسـير تحـول و تهاى هساس اجتماعىجوانان از گروه

جمعيت جوان جامعه ايران به لحـاظ ، اند. از سوى ديگربيش از ديگران داراى اهميت، گسترده هويتى

هـاى ترى در تعيين هويت ملى دارد. به همين دليـل آنـان بـيش از سـاير بخـشکمّى نيز تأثير بيش

و پـرورش اجتماعى در معرض تغييرات هويتى قرار دارنـد. بررسـى اهـداو پرورمـى نظـام آمـوزش 

دهـد کـه جمهورى اسلامى ايران و من ور تربيتى نسل جوان )مصوب سازمان ملى جوانان( ن ان مى

عامل به اهکام و آداب الهـى و برخـوردار ، تربيت نسلى معتقد به مبانى، هاى اين انقلابيکى از آرمان

 از سجايا و فضايل اخلاقى است.

 هداو اعتقادى براى دوره متوسطه تحصيلىا

 آموزانتظار از دانش ابعاد اعتقادى يفرد

 بندى به اصول و دفاع استدلالى از آنپاى اصول اعتقادى اسلام 1

 بندى به اهکامپاى اهکام اسلامى 2

 آمنايى با سير تکامل اديان اديان 0

 متوکل در زندگى و به خداوند اعتماد دارد توکل 0

 انبيا و معصومين 1
 هاآمنايى با زندگى آن

 کندالگوى رفتارى خود را از آنان اخذ مى

 ولى و تبرىت 1
 آمنايى با فلسفه آن

 کاربرد تولى و تبرى در زندگى

 ولايت فقيه 7

اسـلامى   قطعـى  اصل  هاکميت ولايت فقيه را يک

 داندمى

 قدرت استدلال و تبيين در مورد آن را دارد

 هاى اسلامىاوليا، بزرگان و مخصيت 6
 هامنايى با زندگى آنآ

 استفاده از تجارب آنان در زندگى
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 نماز 1
 داندنماز را ستون دين مى

 در اول وقت به جا آورد

 قرآن 11
 تا هد ممکن قرآن تلاوت کند

 با مفاهيم و تفاسير برخى آيات آمنا بامد

 توانايى استفاده از آن را دامته بامد رساله عمليه 11

 ريزى براى دو دنياى خود را دامته بامدتوانايى برنامه ا و آخرتزندگى دني 12

 عمل به اين فرايض امر به معروو و نهى از منکر 10

 مهادت 10
 روهيه جهادگرى دارد

 داندمهادت را سعادت مى

 دهدبه انجام آن رغبت ن ان مى مستحبات 11

 کنداز مکروهات پرهيز مى مکروهات 11

 داندآن را وويفه دينى مى مسجد هضور در 17

 داندرا وويفه دينى مىآن مرکت در مراسم دينى 16
 

ساز قمي، به نقل از چيت 02 – 01، 1062)مأخذ: مجموعه مصوبات موراى عالى آموزش و پرورش، 

1060) 

ادى ريزان و همـه افـربرنامه، رغم تعيين من ور تربيتى نسل جوان و نقش و مأموريت مديران به

هاى بسيارى که بـراى تربيـت دينـى آموزان نق ى بر عهده دارند و تلاشکه در تعليم و تربيت دانش

امروزه ترديدهايى در مورد هويـت دينـى جوانـان وجـود دارد. هويـت دينـى ، جوانان صورت پذيرفت

فـاوت و هـاى متآميز براى طرح ديـدگاههاست به يک مسئله مجادلهجوانان موضوعى است که مدت

بعضاً متعارض در سطح جامعه مبدل مده است. از طرفى جمعى معتقدند هويت دينى جوانان ضـعيف 

پـذيرى مـذهبى در هـاى جامعـهدارى جوانان بحرانى است. اينان توفيق دسـتگاهمده و وضعيت دين

سـؤال قـرار هاى دينى به افراد جامعه به خصوص نسل جـوان را مـورد انتقال و اماعه باورها و ارزش

دانند. اهمد جنتـى ترين م کلات جامعه مىاند و ضعيف مدن هويت دينى جوانان را يکى از مهمداده

، ترين م کلات جامعه ما ضعف معنويـت اسـتيکى از مهم»کند: در نماز جمعه تهران چنين اعلام مى

 1«.مدتى است که معنويت در ق ر جوان و نوجوان ما رو به ضعف است

بندى به ارکان اصلى ديـن برخى معتقدند نسل جديد ما از هيث اعتقاد و پاى، و اين ديدگاهبرخلا

                                                                        

 .1076تير  16، هاى نماز جمعه تهران. اهمد جنتى، م روح خطبه1
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پذيرد؛ پس بحرانـى خوانـدن با اساسِ دين اسلام م کل جدى ندارد و مبانى محورى دين را کاملاً مى

دانـد مـي نادرسـتهـا را دارى در ميان جوانان نسل جديد و ارائه تصوير تيره از تديّن آنوضعيت دين

 .(111، 1060، ساز قمي)چيت

، هاى متعارض نخبگان و کارگزاران هوزه ديـن در خصـوص فهـم دينـىرسد گفتمانبه نظر مى

بـه توزيـع ، دارى و انتظاراتى که دين از مؤمنـان داردانواع و اقسام دين، ملاک و معيار ت خيص دينى

نارسايى مفاهيم ارائه مـده بـه نـام ديـن و هاى نظرى و هاى متعارض منجر مده است. چالشارزش

اختلاط مرزهاى امور غير دينى بـا ديـن و عـدم ، هاى سطحى و محدود از دينتحليل، هاى بستهنگاه

-بستسوى بن را به هاي جديدبويهه نسل مناخت کافى از قلمرو دين و انتظارات دينى جامعه ايرانى

 هاى فرهنگى و هويتى سوق داده است.

اندي ـانه تفسيرهاى غلط و کج، توجهى به عنصر زمان و مکان در آنفت با اجتهاد پويا و بىمخال

از دين و عدم درک مقتضيات دين و رعايت وواهر مريعت و کومش نکردن در فهم مريعت به ارائه 

دت انجامد که تعلق خاطر م ترک به جامعه مسلمانان و دين را به مـدارى مىتفسيرى از دين و دين

داران نيز يکى از متغيرها و عوامـل اى خرافى و غير عقلايى از دين و دينبرد. ارائه چهرهزير سؤال مى

 .(111، 1061، )منصورنهاد مؤثر بر هويت دينى است

هاى دينى در اداره امور جامعه دامـن هاى متکثر از دين به ضعف در کاربردى کردن نظريهروايت

مود م ـکلات ب مده است جامعه ايرانى در مورد اين موضوع که فقط با دين مىزنند. اين امر سبمى

درصد افراد جامعـه بـا  0/01به طورى که ، اخلاقى و فرهنگى جامعه را هل کرد دچار دو دستگى مود

انـد و مود م کلات اخلاقى و فرهنگى جامعه را هل کرد مخالفت کـردهاين عقيده که فقط با دين مى

 .(112، 1061 منصورنهاد،) درصد نيز مردداند 2/10و ، درصد با اين عقيده موافق 0/01در مقابل 

دارى را مثبت اعلـام در هالى که گرايش به دين، دارىهاى مربوط به سنجش دينبرخى پهوهش

نسبت به کارآمدى دين در پاسخ به نيازهاى امروز تا هدودى ترديد دارند. در پهوه ـى کـه ، کنندمى

درصـد معتقدنـد کـه بـدون اعتقـاد دينـى  6/12هدود ، مهر م هد در ميان جوانان صورت گرفتهدر 

 12معنى است در پاسخ به ضرورت اهکام اسلام براى ايجاد نظـم و سـلامت جامعـه هـدودِ زندگى بى

 که در مقابل پرسش از توانايى اسلام در پاسخ بـه نيازهـاى جامعـههال آن، اندهدرصد پاسخ مثبت داد

هاى مختلف زندگى نه درصد نظر موافق دامتند. القاى ناکارآمدى دين در عرصه 10امروز تنها هدود 

-بلکه موقعيت هاملان و مروّجان دين را نيز به چالش مى، اندازددارى را به خطر مىتنها موقعيت دين

ه کـارکرد اسـتخراجى هاى متفاوت از دين که ب. از عوارض ديگر فهم(160، 1061 منصورنهاد،) ک د
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است. وقتـى مصـاديق هـر « امر عرفى»از « امر دينى»ابهام در تمييزِ ، رساندنظام سياسى آسيب مى

 جوادى آملى در خصوص م ورت اللّهت چالش پديد نخواهد آمد. آي، يک از اين امور تعيين مده بامد

 :گويدميچنين  «مورا»در سوره مبارکه 

که در اين کارها که مال من است دخالت نکنيد و آن کارهـايى کـه  فرموده است الهذات اقدس 

جا کـه مربـوط : امرهم مورى بينهم. آنفرمايددر اين سوره ميبا م ورت انجام دهيد. ، مال مماست

، جا که مربـوط بـه موضـوعات مخصـى اسـت. آنگويد: ان الحکم الا للّهبه قانون و کار خداست مى

، کنـدکارها را به م ورت انجام دهيـد. امـر ديـن را فقاهـت م ـخص مـى گويد مماخداى مما مى

 .(21/7/1077، روزنامه کيهان) کنندکارهاى مردمى را خود مردم م خص مى

روى بامد نبايد دخالت کـرد پيش« امراللّه»کند وقتى امر دينى يا اللّه جوادى آملى اماره مىت آي

امر عرفى ـ امر هم ـ است بايد به مـردم واگـذار کـرد. هـال اگـر  اما وقتى، مودو به فقيه مربوط مى

کارگزاران نظام سياسى امر عرفى را به امـر دينـى تبـديل کننـد و اجـازه دخالـت مـردم در آن را بـا 

توانـايى  کـهچنـان، رو خواهد مدنتايج هاصل از کارکرد نظام با چالش روبه، رو سازندمحدوديت روبه

 .گرددزندگى مورد ترديد واقع مىدين در اداره امور 

 ميان دين و سياست نسبتدوم: تفاسير مختلف از 

گرايـى را در خـود بايست تعـادل و هـمهر نظام سياسى براى ادامه هيات و کارآمدى خود همواره مى

دهد و به سمت بحـران در غير اين صورت عواملِ محيطى آن نظام را تحت تأثير قرار مى، برقرار کند

، ک اند. چالش و ابهام در مبانى نظرى و عدم تبيـين الگوهـاى نظـام سياسـىسپس اضمحلال مىو 

 بسيارى را در الگوهاى عملياتى نظام جمهورى اسلامى پديد آورده است. و مباهث ابهامات

م ـروعيت الهـى »، «انتصابى يا انتخابى بودن ولايت فقيـه»اين مباهث با عناوين ديگرى چون 

« سـالارى دينـىمـردم»هايى در بـاب و بحث« م روعيت الهى مردمى براى ولايت فقيهبلاواسطه يا 

هـاى ادامه يافت و مناق ات نظرى فراوانى نيز در پى دامت. وجـود تفسـيرهاى گونـاگون در عرصـه

-نظرى و عملى را به طور عمده در نحوه تعامل و توافق دو مفهوم کليدى جمهوريّت و اسلاميّت مـى

توان توأمان در يک هکومت به دو من أ م روعيت ـ يعنـى معتقدند نمى ايعدهوجو کرد. توان جست

چرا که وجود اين دو من أ موجـب تـزاهم اسـت و سـاختار ، انتخاب مردم و نصب الهى ـ نظر دامت

راه هـل رفـع تـزاهم را بايـد هـذو اصـالت يکـى از دو من ـأ ، کند؛ بنـابراينهکومتى را دوگانه مى

در ميـان « اسلام و دموکراسـى»ت دانست. اين بحث مدتى است که با عناوين ديگرى چون م روعي

-هاى سياسى منازعات زيادى را به دنبال دامته است. عده زيادى از صـاهبنخبگان فکرى و جريان
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داننـد و بـراى مـردم نظران نيز نظام جمهورى اسلامى را مرکّب از دو عنصر اسـلام و جمهـورى مـى

 گويد:اى مىخامنه اللّهت اند. آياى در م روعيت نظام قائلويههگاه يجا

هي  کس در نظـام اسـلامى نبايـد ، طور که عرض کردمهمان، تکيه بر مردم است، دومين مطلب

لاأقل ، دانندرأى مردم و خواست مردم را انکار کند. هالا بعضى رأى مردم را پايه م روعيت مى، مردم

وعيت است. بدون آراى مردم و بدون تحقق خواست مردم خيمه نظـام اسـلامى برپـا پايه اعمال م ر

 .(11/0/1076، روزنامه رسالت) ماندمود و نمىنمى

نظام جمهورى اسلامى ايران از دو عنصـر محـورى »جوادى آملى نيز چنين معتقد است:  اللّهت آي

اگـر چـه اي ـان ايـن دو ، (21/1/1077، هفته نامه عصر مـا) «اسلام و جمهوريت ت کيل مده است

 «فخر جمهوريت در اين است که اسلام را پذيرفته اسـت»گويند که دانند و مىوزن نمى عنصر را هم

 .(16/0/1077، روزنامه کيهان)

عده زيادى از نخبگان فکرى و سياسى توأمان بودنِ اسلاميت و جمهوريت در نظام سياسى پـس 

 ـروعيت و م، انـداى ديگر در مقابل اين نظريه موضـع گرفتـهکه عدههال آن .انداز انقلاب را پذيرفته

در هکومـت از نظـر اينـان  .ددهنمى وند نسبتخدا آن را بهبلکه ، دانندنمياز ناهيه مردم  را هکومت

مردم فقط همايـت ، دهندمردم نيستند که به هکومت م روعيت مى، اسلامى طبق تئورى ولايت فقيه

 .(1/11/1011، روزنامه رسالت) کنندت را اجرا مىاز هکوم

تر از اسلاميّت بخ ند و برجستهآن را اصالت مى، برخى نيز تأکيد فراوانى بر جمهوريّت نظام دارند

هکومـت »پرسش اين است که ، بر اين باورند. در هر هال کردهاى سکولاريستى عمدتاًدانند. روىمى

م روعيت هکومـت ، مناسبات مردم با اين هکومت چيست، تى استچگونه هکوم« جمهورى اسلامى

هـاى مادامى که پاسـخ داده ن ـوند يـا پاسـخ، هايى از اين دستمود؟ پرسشاز چه منبعى تأمين مى

 هـاي پي ـينهاي جديد بـا نسـلنبود درک م ترک معرفتي ميان نسلخطر ، متناقص دريافت کنند

 منتفى نخواهد مد. 

 تارى و کارکردى. اختلالات رف9

کنـد و بـر اسـاس آن ها تعريف مـىکرد خود را در چارچوبى از ارزشها و عملزمانى که دولت آرمان

بـردارى سياسـى  نه تنها فرمـان، اگر اقداماتش مورد قبول واقع ن ود، سازداقدامات خود را تنظيم مى

جا که دولت منبع گردد. از آند واقع مىهاى آن نيز مورد ترديبلکه ارزش، يابد)م روعيت( تحقق نمى

-ارزش، چه رفتارش دچار چالش مـودچنان، هاى دينى ساخته استهاى خود را مبتنى بر آموزهارزش
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منـدى از گيرد. ميزان سرخوردگى از نظام سياسى و عـدم رضـايتهاى دينى نيز مورد تهديد قرار مى

گذارد. اين عقايد به طور عمده با عقايد ى مردم بر جاى مىسزايى بر مکل فرهنگ سياس تأثير به، آن

هذو و طرد خواهد کرد. ، هاى سياسى نظام را با ناخرسندىساز خواهد بود و عقايد و آرماننظام ناهم

نمايد. اين مسـئله زمـانى مـدت بحران هويت نيز رخ مى، علاوه بر کاهش م روعيت، در اين صورت

انسـجام درونـى آن را بـه ، هاى مختلفبندى ايجاد مود و جناحسياسى بلوک يابد که درون نظاممى

 خطر اندازند.

نظرانـى کـه بـر اسـاس ها و اوهارات مسئولان و متولّيان فرهنگ دينى و صـاهببررسى ديدگاه

 هاى زير بر سر راهدهد که چالشن ان مى، اندتجارب مخصى و تأملات نظرى به اين مسئله پرداخته

 توسعه فرهنگ دينى در جامعه ايرانى قرار دارد:

 . چالش نظرى و نارسايى مفاهيم ارائه مده به نام دين؛1

هاى نامى از القاى ناکارآمدى دين در هوزه نظرى و عملى )برپايى هکومـت اسـلامى و . چالش2

 اداره مطلوب جامعه(؛

 ارى در هکومت دينى؛اخلاقى و اد، اقتصادى، هاى نامى از فساد اجتماعى. چالش0

 گرايى مسئولان؛هاى نامى از فاصله گرفتن مسئولان از مردم و دنياطلبى و تجمل. چالش0

 کرد مسئولان؛. دوگانگى رفتار و عمل1

 هاى نامى از م کلات اقتصادى و مرايط نامناسب معي تى مردم؛. چالش1

 هاى نامى از عدم تحقق عدالت اجتماعى در جامعه؛. چالش7

 گذارى کلان در توسعه فرهنگ دينى؛هاى نامى از فقدان سياست. چالش6

 هاى نامى از فقدان برنامه و مديريت واهد فرهنگى؛. چالش1

 هاى نامى از تعدد متوليان فرهنگ دينى؛. چالش11

 کردن دين؛هاى نامى از هکومتى. چالش11

 هاى نامى از تربيت دينى جوانان؛. چالش12

 (.166، 1061، هاى دينى )منصورنهادمدن فعاليتهاى نامى از سياسىلش. چا10

ها اماره جا به برخى از آنها ن ان از اختلالات کارکردى در نظام سياسى دارند و در ايناين چالش

 کنيم.مى

-توان به اين نتيجه رسيد که مکاو نسلها مىبا توجه به تحقيقات انجام مده درخصوص ارزش

هـاى جوانـان و چنين مـکاو بـين ارزشهاى قديم و همهاى نسل جديد با نسلها و تعارض ارزش
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هايى است که وويفـه نامى از ضعف و اختلال در کارکرد نهادها و گروه، هاى مورد تأييد جامعهارزش

ى با م ـکلاتى دسـت هاى ياد مده به نوعها را بر عهده دارند. هر کدام از نهادها و گروهانتقال ارزش

انـد و اند و يا گرفتـار کـارکرد بـد و نـامطلوباند و بدين سبب يا در ايفاى نقش خود ناتوانبه گريبان

ها انتظار دامتند؛ از اين رو براى جبران اين نقيصـه کرد اين نهادها چيزى نيست که از آننتيجه عمل

 (.006، 1062، بايد به فکر چاره بود )بيات

هاى ملى مربوط بـه سـنجش اعتقـادات دينـى جوانـان دان ـگاهى )ر.ک: از پهوهش نتايج يکى

هـاى مـورد درصد از دان جويان را در دان ـگاه 76( در مجموع اعتقادات دينى هدود 1061 ميرجايى،

گيـرى آنـان دربـاره نهـاد هاى مربـوط بـه جهـتکه در گويههال آن، داندمطالعه در هد مطلوب مى

اه برتـر و ايگـها ن ان داد که بخش درخور توجهى از دان ـجويان در مـورد جايج بررسىنت، روهانيت

هـاى گيـرىممتاز علماى دينى و نهاد روهانيت ترديد دارند و در نسبت ميان ديـن و سياسـت جهـت

 دهند. سکولاريستى ن ان مى

وسـط و بالـاتر درصد دان ـجويان در سـطح مت 76در همين پهوهش در هالى که اعتقادات دينى 

هـاى گيرىدر برخى جهت، درصد آنان موافق هضور دين در امور دنيوى هستند 01چنين است و هم

 مود.دينى آنان فاصله معنادارى م اهده مى

رابطه دين و سياست است. اين مقيـاس بـا ، گيرى دينى افراداز جمله ابعاد مورد بررسى در جهت

-گويان درباره رابطه دين و سياست را انـدازهنگرش پاسخ، و سياست ادغام گويه مربوط به رابطه دين

مخـالف دخالـت ديـن در سياسـت هسـتند و ، گوياندرصد پاسخ 1/01، گيرى کرده است. در مجموع

-درصد با دخالت دين در سياست موافق 2/01گرايانه است و مان نسبت به اين موضوع عرفىديدگاه

گـون دسـت و هـم يـک، هاى مقياس دين و سياسـتگويان به گويهپاسخ نگرش، اند. به اين ترتيب

اى که بين دين و سياسـت يعنى دان جويان با توجه به نوع رابطه، نيست و داراى پراکنش برابر است

موند؛ اين مسـئله از جملـه عوامـل تأثيرگـذار بـر به دو گروه تقريباً برابر تقسيم مى، گيرنددر نظر مى

 (. 006 ،1062 بيات،آورد )هاى هويتى است و موجبات بحران را فراهم مىسازى مکاوفعال تهييج و

 «گيرى در عرصه دين و سياستجهت»هاى مقياسگويان بر هسب گويههاى پاسختوزيع ديدگاه

ف
ردي

 هاگويه 

 هافراواني و درصد گزينه
تعــــداد 

 پاسخگو
کاملـــاً 

 موافقم
 مخالفم نظربي موافقم

ــــاً  کامل

 مخالفم

1 
ــــاى  ــــر نهاده ــــد ب ــــن باي دي

ديگر)اقتصادى، سياسى،  اجتماعى( 
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 تسلط دامته بامد.)+(
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سياسى و هکومتى بايد برگرفتـه از 

 منابع دينى بامد. )+(

61 

11 

100 

0/20 

71 

12 

211 

7/00 

60 

10 

110 

111% 

0 
م روعيت هکومت را دين تضـمين 

 کند نه     مهروندان.)+(مى

71 

6/12 

116 

0/16 

11 

0/11 

160 

1/01 

121 

0/21 

166 

111% 

0 
دنياى معاصر بايد بر اسـاس منـابع 

 دينى )کتاب و سنت( اداره مود.)+(

70 

1/12 

101 

2/21 

11 

2/11 

167 

1/01 

61 

0/10 

110 

111% 

1 

ينـى تحقـق به نظـر مـن جامعـه د

که هکومت دينـى يابد مگر ايننمى

 وجود دامته بامد. )+(

127 

0/21 

211 

7/00 

100 

20 

11 

11 

11 

11 

117 

111% 

1 
ديانت و سياسـت دو مقولـه جـدا از 

 هم هستند.)ـ(

111 

0/11 

110 

11 

11 

11 

171 

6/21 

121 

6/21 

111 

111% 

7 

ــر از ســاير  ــد نهــادى برت ــن نباي دي

-نده به آندهنهادهاى جامعه و خط

 ها بامد.)ـ(

70 

0/12 

101 

7/20 

110 

1/17 

170 

0/21 

11 

1/11 

111 

111% 

6 
دارى امرى است فردى و نبايـد دين

 ها دخالت کند. )ـ(در ساير هوزه

112 

17 

101 

1/22 

00 

2/7 

211 

0/00 

111 

1/11 

111 

111% 

1 
مسجد بايد صرفاً محل عبادت بامد 

 نه سياست. )ـ(

101 

1/20 

110 

1/11 

10 

1/11 

111 

1/01 

61 

1/10 

111 

111% 
 

نمادين نظـام سياسـي نيـز بـا اختلالـاتي روبروسـت. رسد که کارکردهاي ديگر بنظر مي از سوي

گيرى انقلاب و انسجام جامعه سياسى دهه اول پس هاى نمادين نقش مهم و مسلطى در مکلتوانايى

-نظام سياسى از توانايى تنظيمى قدرت، ايندهاز انقلاب دامته است. در اين دهه به دليل م روعيت فز

امـا ايـن توانـايى در دهـه دوم بـا ، کردمندى برخوردار بود و اين امر توانايى نمادين آن را تقويت مى

 رو مد.هايى روبهچالش

اما زمانى کـه ايـن تفسـيرها ، موداسبابِ کهتابى در هويت مى، گاهى تفسيرهاى گوناگون از دين

نظام ارزمى موجود که براى انسجام درونى ، مودهاى مخصى و هزبى مىبردارىراى بهرهاى بوسيله

آيـد کـه ايـن اهسـاس بـه وجـود مـى، گيرد. بدين ترتيبمورد ترديد قرار مى، رسيدکافى به نظر مى
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ت. اند و منافع عمـومى مـورد توجـه نيسـکار گرفته مدهنمادهاى دينى براى تأمين منافع نخبگان به

ستگى مهروندان آنـان را گيرى از توانايى نمادين در برانگيختن هس همهنگامى که روهانيت با بهره

چـه تعـابير و تفاسـير متفـاوتى از چنـان، کنـدهاى سياسـى بسـيج مـىبراى متابعت مؤمنانه از ارزش

 مود. م روعيت نظام سياسى دچار چالش مى، م روعيت ارائه مود

 گيرينتيجه

بامـد کـه هاي اجتماعي پراهميتي ميهاي جديد از جمله پديدههاي پي ين و وهور نسلاز نسل گذار

رغـم زنـدگي در هايي که بهبيش از دو دهه است در ايران به يک مسئله ملي تبديل مده است. نسل

ي در ها ندارند. عوامل بي ـمارهاي خالق آن ارزشمباهت چنداني با نسل، سپهر نظام اسلامي انقلابي

، افزايش سطح آمـوزش، تغييرات جمعيتى، گسترش مهرن ينىاز جمله ، انداين تغييرات دخالت دامته

-د. پديـدهنآوراى را پديد مىنيازهاى تازه مدن و ارتباطات؛ که هرکدامجهانيهاى اجتماعى و آگاهى

تر نياز به اطلاعات امـرى يافتهبراى مثال در جوامع رمد، اندهاى اجتماعى مولود اين نيازها و انتظارات

اسـت  ايـن نکته پراهميتها را در پى دارد. نياز به اطلاعات نيز گسترش رسانه، مودضرورى تلقى مى

 هـاآنبلکه برخورد خصمانه و غيردوسـتانه بـا ، دنآيممار نمىپديده جديد به خودى خود آسيب به که

بـه سـنت  هاي جديـدپديدهمواجهه منطقى با  .يل مودتواند به يک مسئله يا بحران اجتماعى تبدمى

 انجامد.ميدهنده امنيت و توسعه در جامعه اجتماعى و تسهيل

ايرانـى و ، هاى اسـلامىويهه فرهنگ ها )بههويت چندپاره هاصل از اختلاط فرهنگ، افزون بر آن

کل تقابـل سـنت و هـاى فراملـى )در مـمدن و تحميل فرهنـگ ف ارهاى هاصل از جهانى، غربى(

مـمار همناسبات نسلي برفتارى نظام سياسى از جمله عوامل تأثيرگذار بر  نظري و مدرنيته( و اختلالات

آيند. اين مقاله تلاش دامته است تا مواجهه نظام سياسي را با تغييـرات ارزمـي در ايـران بررسـي مي

رکردي در سـطح نظـام سياسـي و دهد که اختلالات نظري و کـاهاي اين تحقيق ن ان ميکند. يافته

 نخبگان رسمي و ابزاري تأثير قابل توجهي بر مسئله نسلي برجاي گذامته است.

هـا منزله آغازگران نسل جديد به عواملى بستگى دارد که از جمله آن آميز جوانان بهعبور موفقيت

م ـکل ، ى نسـل جديـدپذيرى سياسجامعهدر هال هاضر  پذيرى اماره کرد.توان به مرايط جامعهمى

پذيرى غالباً تحت نفوذ و هدايت هاکميت قـرار دارد و منابع جامعه. اصلى نظام جمهورى اسلامى است

هاى مادى و معنوى است و ترين منبع تدوين قواعد و اجراى تصميمات و تخصيص ارزشدولت مهم

دولـت در ، ى دارد. بـدين ترتيـبهاى سياسى و اجتمـاعترين نقش را در باز توليد و انت ار ارزشبيش
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گرايى ايدئولوژيک و بايست بدون دخالت اغراض سياسى يا مطلقتدوين من ور تربيتى نسل جديد مى

فرايندى منطقـى ، جاى آنان هاى پي ين و انتظارات نابههاى نسلهاى خام يا آرزوها و آرماناستنباط

 براى اين کار طراهى کند. 
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