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چکیده
درایرانپسازانقالباسالمی،تغییراتچشمگیریدرباورهاوارزش هایفرهنگیپدیدآمدوبا
فرازونشیب هایی همراه شد؛ تا آنجا که امروزه در بین نسل های گوناگون خانوادۀ شهری ،شاهد
تفاوتهایبارزیازنظرنظام هایارزشیوباورهایدینیهستیم.ازاینروبرایشناختچندوچون
این تغییرات ،جهتگیری ارزش های دینی و انقالبی را در دو نسل از افراد خانوادههای مذهبی و
انقالبی مطالعه کردیم .روش تحقیق ،تلفیقی (کیفی -کمی) و روش گردآوری دادهها ،مصاحبه و
پرسشنامه است .نمونۀ مورد مطالعه ،متشکل از   5۱خانواده است که به شیوۀ هدفمند ،از میان
خانواده های مذهبی ساکن خیابان ایران برگزیده شدهاند .یافته های پژوهش ،نمایانگر وجود
تفاوت هاینسلیدرنوعدینداریافرادموردمطالعهاست.درزمینۀتغییروضعیتدینداری،یافتهها
نشانمی دهدبعدمناسکی،بیشازسایرابعاددستخوشتغییربودهاست.بادرنظرگرفتنسهبعد
اعتقادی ،مناسکیوپیامدی مشخصشدمیزاندینداری افراد نسلاول بیشترازافرادنسلدوم
بودهاست.به عالوهتفاوتبیننسلاولیهاونسلدومی هابرحسبجنسنیزمتغیرودرزنانبیشتر
ازمرداناست .درزمینۀرویکردبهانقالبونظام،هردونسل،منتقدفاصلهگ رفتننظامازارزشهای
اولیۀانقالبوخواهانبازگشتبهآنهاهستند،امانسلدومیهارویکردنقادانهتریدارند.همچنین
درزمینۀرویکردبهنظام،یافتههایکمینشانمی دهدمیزاناعتمادبهنظامسیاسیدرهردونسل
اندک،امادرنسلدومیهاکمتربودهاست .
ارزشهایانقالبی،پایبندیدینی،تغییراتفرهنگی،تکثرانواعدینداری،نسل.

واژههای کلیدی:
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پژوهش
۹2

مقدمه و بیان مسئله
بروز تغییرات ارزشی و تفاوتهای بیننسلی ،پدیدهای جهانشمول است که متعاقب
صنعتیشدن و گسترش مدرنیته در نیم قرن گذشته ،در همۀ جوامع معاصر از جمله جهان

نیافتهرویدادهاست.جوانانکهنوگراییبیشتریازسایرگروههایسنیدارند،بیشتر


توسعه
درپینقدارزشهاوساختارهایمستقردینیوحکومتیوبازاندیشیدرقواعدزندگیروزمره

وبهبودبخشیدنبهشرایطزندگیوتحققآرمانهایشانهستند .

جامعۀمانیزدردهههایاخیر ،عالوهبرجوانیجمعیت،شاهدگسترشمظاهرمدرنیتهاز


جمعی،رشدطبقۀمتوسطوورودفناوریهای

جملهافزایشسطحسواد،گسترشوسایلارتباط
خودیخود موجب تحول در نگرشها و ارزشهای افراد

جدید بوده است .چنین تغییراتی به
جامعهمیشود،اماعالوهبرجریانعامنوگراییفرهنگیونوسازیاجتماعیواقتصادی،وقوع

انقالبوجمهوریاسالمینیزازرخدادهایخاصوتأثیرگذاردرچهاردهۀاخیربودهاستکه
بهنوبۀخودبروسعتوپیچیدگیتغییراتاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیافزودهودرشرایطو

جادکردهوبراختالفآراوایدههایآنان

تجاربتاریخینسلهایقبلوبعدازانقالبتفاوتای

تأثیر نهاده است؛ تا آنجا که امروز در بین نسلهای گوناگون در خانوادههای شهری ،شاهد
گونهایکهبرخی
هایارزشیوباورهایدینیهستیم؛به 


هایآشکاریدرنظام

پیدایشتفاوت
نامیدهاند.تفاوتیاشکافنسلییادشدهراهمدراعضاییکخانوادهو

آنرا«شکافنسلی»
همدرکلجامعهمیتوانمشاهدهکرد .

انقالباسالمیبانوعیایدئولوژیتلفیقیومرکبازارزشهایسنتیمذهبی(لزومرعایت

قواعددینیدرروابطمیانزنانومردان)وارزشهاینوین(مانندگسترشدموکراسیوایجاد
اعیدموکراتیک،بهرسمیتشناختنحقفعالیتاجتماعیبرایزنانو

نهادهایسیاسیواجتم
اولیها که غالباً از
مردان و برقراری دموکراسی دینی) ،پا به عرصۀ حاکمیت ملی نهاد .نسل 
فعاالن و طرفداران انقالب بودند ،سعی کردند نوعی دموکراسی دینی و حکومت مردمی در
تدورۀپرتبوتابانقالب،دورهایطوالنیازجنگ،کمبودها

کشوربرقرارکنند،امابعدازگذش
و مشکالت اقتصادی را تجربه کردند .نسلهای بعدی ،در شرایط داخلی و نیز فضای جهانی
کامالًمتفاوتیرشدکردندواگرچهدورۀانقالبوجنگرادرکنکردند،باوعدههایانقالبو
شرایطمواجهبودهاند(بشیریه .)11:۰۹11،

کمبودهاومحرومیتهایناشیازاین

ازاینگذشته،نسلجدیدمعموالًبهاقتضایجوانی،روحیۀخاصیداردوروحیۀنوجویی
وتغییرخواهیدرآنزیاداست.افرادایننسلکهغالباًخواهانتجربههایجدیدهستند،تمایل
بهآزادیدارندوبهطورکلیمعطوفبهآیندههستند؛بنابراینبیشترینناسازگاریرابانظم

موجود و تحمیلهای نهادی بروز میدهند .از اینرو ،نسل جدید از سویی بهتبع ویژگیهای

هایدینیوانقالبیدربیندونسلازخانوادههای ۹۹...


دگرگونیارزش

روانشناختی جوانی که نوجویی و آزادیخواهی است ،از تحمیلهای موجود میگریزد و از

سوی دیگر ،تحت تأثیر ارزشها و نگرشهای مدرنیته و در اثر مواجهۀ دائمی با وسایل
هایجدیدیگرایشپیدامیکندکهغالباًدرتضادبا


هاونگرش

جمعینوین،بهارزش

ارتباط
اولیهااست .
هایدینیوانقالبینسل 


ارزش
پیامهای گوناگون و بعضاً متعارضی که نسل جوان از منابع مختلف فرهنگی و کانالهای

رسمی جامعهپذیری و رسانههای غیررسمی دریافت میکنند ،در کنار فناوریهای ارتباطی
گیریهایارزشیتأملبیشتریکنندوباتوجه
هاوجهت 


کندکهدراینپیام

جدیدایجابمی
هایمتکثرپیشرودستبهانتخابوعملبزند .


بهشرایطاجتماعیوگزینه
یوسیاسیمیتواندنقشمهمی

نسلیبهویژهارزشهایدین


هایارزشیبین

شناختتفاوت
در شناخت مسیر تحوالت اجتماعی مردم موردمطالعه ایفا کند و از آنجا که نسل جوان،
گردانندگان فردای جامعه هستند ،مطالعۀ رویکرد آنها به ارزشهای دینی و سیاسی رایج
اهمیت دارد؛ زیرا دورنمایی از وضعیت آتی جامعه ترسیم میکند .پژوهش حاضر در همین
راستاصورتگرفتهوهدفآنپاسخگوییبهپرسشهایزیربودهاست :

هایموردمطالعهچهرویکردیبهارزشهایدینیوانقالبیدارند؟ 


هریکازنسل
.۰
سیرتحوالتارزشیدرنسلاولموردمطالعهکهدوراناولیۀانقالبرادرککردهاند،

.2
چگونهبودهاست؟
 .۹عواملمؤثربراینتغییراتارزشیدردونسلموردمطالعه(والدینمیانسالوفرزندان
جوانشان)کداماند؟


رویکرد نظری پژوهش 
خصوصدرسالهایپس


نظاماجتماعیدرایرانبامقولۀدینپیوندقویداردوبحثدینبه
از انقالب اسالمی ،مسئلهای محوری بوده است .همچنین گسترش رسانههای ارتباطی و
بهسویبینشاجتماعی،فرهنگیودینیمردم
تازهای 
هرروزدریچههای 

فناوریهایاطالعاتی،

رسدنظریۀپیتربرگرکهدرتبییندگرگونیدینورزیدرجوامع


نظرمی
گشاید.ازاین 
روبه


می
جدیدبهایندوعاملتوجهدارد،برایاینمطالعهمناسبوکارآمدباشد .
برگر از جمله اندیشمندان تأثیرگذار در حوزۀ مطالعات دین است که تحت تأثیر
خصوصوبر،برتأثیرمدرنیتهبرافسونزداییوتضعیفباورهایدینی


اندیشمندانکالسیک،به
درجوامعجدیدتأکیدکردودردورۀابتدایتفکرخویش،بهبسطنظراتاو همتگماشت.
گرحاصلهمیندوراناست،امادردهههایپایانی

نظریۀسکوالرشدن(دنیویشدندین)بر

سدۀبیستم،چرخشینظریدراندیشۀاوپدیدآمدکه حاصلآن،نظریۀتکثرگراییدینیدر
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پژوهش
۹5

جوامعجدیداست(یوسفزاده .)۰۰5:۰۹11،

پرسش اساسی که در ابتدا ذهن برگر را مشغول کرده بود معطوف به ماهیت و جوانب
فردیشدن و خصوصیشدن) دین بود .که براساس آن ،نقش دین
مسئلۀ دنیویشدن ( 
مدلسازیومعنابخشیبهزندگیاستکهالزمۀزندگیفردیواجتماعیاستوچنانچهاین

شدنرویمیدهد(همان .)۰7۱:


نقشکمرنگشود،سکوالریسمیادنیوی
شدنبیشازحد


بهدنیوی
برگردردورۀاولیۀتفکرخودبرایننظربودکهفرایندمدرنیته ،
رومیزانالتزامبهدینداری(بهویژهدربعدرفتاریومناسکی)،


جوامعمنجرخواهدشد.ازاین
بهمرور کاهش خواهد یافت .برگر در این دورۀ فکریاش ،فرایند مدرنشدن را با نوعی

دنیویشدن همراه میدانست و از نظر او ،عامل مهمی که موجب کاهش حضور دین در

شدناست.دنیویشدندراینرویکرد،فرایندیعاماست

هایاجتماعیمیشود،عقالنی


عرصه
تنهاساختارهایاجتماعیوذهنیتعمومی،بلکهخوددینرانیزفرامیگیرد.دراثراین


کهنه
فرایند،نهادهایدینیدرعرصۀساختاریونمادهایمذهبیدرعرصۀذهنیاعتبارشانرااز
دست میدهند .درنتیجه افراد مشروعیت کمتری از آن کسب میکنند و بهنحو فزایندهای
دهندوبههمیندلیل،دیگرنیازینمیبینندتابهکمک


باورپذیریدینیخودراازدستمی
دینیاآموزههایبرآمدهازآن،بهتوجیهافکاریااعمالخودبپردازند؛چراکه«بارشددانش

علمی و مشخصشدن منشأ و دالیل پدیدهها و اهمیت پیداکردن عقالنیت ابزاری ،دین در
دنیایکنونیاهمیتخودراازدستمیدهد»(برگر .)۰۱1:۰۱27،

دورۀ دوم اندیشۀ برگر مربوط به بعد از دهۀ  ۰۱2۱بوده که طی آن ،نظریۀ دنیویشدن
تعدیلوبهجایآن،تکثرگراییدینیمطرحشد.براساسایننظریه،آنچهمدرنیتهباخودمیآورد
دنیویشدننیست،بلکهتکثرگراییدینیوپیدایشانواعجدیددینداریاست.منظوربرگراز

تکثرگرایی،همزیستیمدنیگروههایمختلفنژادی،قومیودینیدریکجامعۀواحداست.
نوسازیوعقالنیتهمراهآنلزوماًبهزوالباورها،عواطفونهادهایدینیمنجرنخواهدشد،بلکه
دردنیایمدرن،شیوۀدینداریدستخوشتغییرمیشود(برگروهمکاران .)۰۱:۰۹1۰،

استفادهمیکند؛بهاینمعنا

زیستجهاناجتماعی»

برگربرایتبیینعاملتکثر،ازمفهوم«
که مشاغل و حرفههای گوناگون ،زیستجهانهای گوناگونی را ایجاد میکنند .تکثرگرایی
حاصلتوسعۀشهریوشهریشدناست.منظوراوازتوسعۀشهری،فرایندیدرسطحآگاهی

است.بهاینترتیبکهشهرپدیدآورندۀسبکیاززندگیشاملشیوههایتفکر،احساسورفتار

اطجمعیو
شدنآگاهیاستکهخودحاصلپیدایشورشدرسانههایارتب 


ومتضمنشهری
فناوریهای ارتباطی -اطالعاتی مدرن بوده است .در زندگی شهری توسط این وسایل ،مدام

تعاریف شناختی و هنجاری تازهای ابداع و منتشر میشود و ارتباط با این رسانهها بهمعنای

هایدینیوانقالبیدربیندونسلازخانوادههای ۹4...


دگرگونیارزش

مشغولیتیدائمیبهشهریکردنآگاهیاست.اینفرایند،ازراهاطالعات،ذهنفردرامنبسط

کندوبههمیندلیل،یکپارچگیوانسجامذهنیفردراسستمیکند.درجهانیکههمه


می
چیزدرحرکتیدائمیاست،دستیابیبههرنوعقطعیتدشواراستوآنچهدرزمینهایاز

نظرمیرسدممکناستدرموقعیتیدیگرخطاباشد(برگرو


زندگیاجتماعیفرددرستبه
همکاران .)1۱-11:۰۹1۰،
برگر از این وضعیت با عنوان «تکثرگرایی ارزشی» یاد میکند .بهموازات رشد تدریجی
چندگانگی،فردناگزیربادیگرانیمرتبطمیشودکهبهباورهایاواعتقادیندارندومعناها،

هاواعتقاداتمتفاوتوگاهیمتضادبرزندگیشانحاکماست؛یعنیفردباتکثرگرایی


ارزش
رومیشود(همیلتون .)۰۹۹:۰۹71،


عقیدهروبه

معرفتیناشیازبرخوردبادیگرانناهم
نظاماجتماعیوسیاسیایرانازدورۀانقالباسالمیتاکنون،بهشدتبامقولۀدینپیوند

خورده است .گسترش فناوریهای ارتباطی و پلهای ارتباطی متنوع و متعدد ،هر روز
سویبینشاجتماعی،فرهنگیودینیاینمردممیگشایدوکمترکسی

دریچههایجدیدی 
به

استکهاینتغییراترادرزندگیروزمرۀخوداحساسنکند.ورودفناوریوفرهنگنهفتهدر
بطن آن ،بهعالوۀ تحوالت عمیق و گستردۀ سیاسی و اقتصادی ،افزایش بیسابقۀ مصرف
کاالهای جدید ،ورود امکانات جدید ارتباطی نظیر اینترنت و شبکههای ماهوارهای به زندگی
شهروندان موجب تغییرات ارزشی گسترده در جامعۀ ما شدهاند که چالشی میان ارزشهای
).ازاینرودرپژوهشحاضر،

سنتیومدرنبهوجودآوردهاست(ارمکیوخادمی۰2:۰۹12،

ایتطبیقی،دگرگونیهایارزشیدردونسلازاعضایخانوادهواکاویشدهاست .


طیمطالعه

روش تحقیق
برایشناختدقیقوهمهجانبۀتغییراتارزشیودینداریدربیندونسل،ازروشترکیبی

(آمیخته) با تأکید بر روش کیفی بهره گرفتهایم .بیشتر پژوهشهایی که در زمینۀ وضعیت
دینداریوجهتگیریارزشیصورتگرفته،باروشپیمایشیوکمیانجامشده،اماپژوهش

حاضربارویکردکیفیوانسانشناختیانجامگرفتهاست.دراینتحقیقازروشترکیبی،یعنی

هایکیفیوکمیبهرهگرفتیم؛چراکهکاربردهمزمانوموازیایندو


ایازروش

مجموعه
روشموجبشناختبهترابعادمختلفموضوعمیشود(کرسول۰۹۱۰،؛دنزین.)۰۱۱5،در

پژوهشهای کیفی انسانشناختی و بهویژه در زمینۀ مطالعۀ دگرگونیهای ارزشی بهمنظور

هایمشارکتجویانالزماستمطالعهدرمیدانیمشخص


هاوبرداشت

ضرورتشناختذهنیت
(در اینجا خیابان ایران) و روی افراد محدودی انجام گیرد تا محقق بتواند در اجتماع مورد
مطالعهنفوذکندوبهشناختازدرونوفهمبرداشتهاومقاصدذهنیمردمموردمطالعهنائل


هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰۱بهاروتابستان۰۹۱۱


پژوهش
۹2

شود .بدینمنظور برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش ،در وهلۀ نخست با مصاحبۀ
ساختیافته ،مطالعه روی افراد مورد پژوهش را آغاز کردیم و بعد از اتمام مصاحبه،


نیمه
پرسشنامۀ کوتاهی در اختیار مشارکتجو قرار دادیم تا مشخصات فردی و عینی و سؤاالت
تکمیلیرادرآندرجکند.محورهایمصاحبهوسؤالهایپرسشنامهبهشرحزیربودهاست :


محورهای مصاحبه
.ازنظرشمادیندارییعنیچهودینداربهچهکسیگفتهمیشود؟

۰
هاوتفاوتهاییوجود


میاندینداریوالدینوفرزندانچهشباهت
.فکرمیکنیددرخانوادۀشما

2
دارد؟
.۹بهنظرشماسیاسیشدندینیاحکومتدینیچهپیامدهاییبرایجامعهدارد؟
 .5چه انتظاری از انقالب اسالمی داشتهاید و دارید؟ آیا در این زمینه دیدگاهتان نسبت به
گذشتهتغییرکردهاست؟
.4چهانتظاریازجمهوریاسالمیودولتمردانآنداریدوآیادراینزمینهنسبتبهگذشته
نظرتانتغییرکردهاست؟
هایدینیباتوجهبهشرایطاجتماعیوتاریخیتغییرمیکند؟


.ازنظرشما،آیااحکاموآموزه
2
.بهنظرشما،چهچیزسببدگرگونیدیندارییاهویتدینییکفردمیشود؟

7
.وضعیتدینداریرادرشرایطکنونیایرانچگونهارزیابیمیکنید؟

1

مفاهیم و عوامل مورد مطالعه در پرسشنامه
برای درج اطالعات زمینهای و عینی و تکمیل اطالعات مورد نیاز ،عالوه بر مصاحبه از
پرسشنامۀکوتاهیاستفادهکردیم.پرسشنامۀیادشدهدرچهارقسمتتنظیمشدهاست :
هایجمعیتشناختی:سن،جنس،تأهل،اشتغالوتحصیالت؛


.ویژگی
۰
.سنجشابعاداعتقادی،مناسکیوپیامدیدینورزی؛ 

2
هاونگرشها؛ 


.سنجشتکمیلیباورها،ارزش
۹
.سنجشتکمیلیارزشهاومواضعسیاسی .

5
انداز:شناختمیزاناهمیتواعتبارمقولههایارزشیمورد


اهدافویژۀاینپژوهشعبارت
هایمهممیانارزشهایموردتوجهدرهردو


نظردردوگروهوالدینوفرزندان،شناختتفاوت
هادرارزشهایدینیوانقالبیونیزمقایسۀمیزانپایبندی


هاوشباهت

نسل،شناساییتفاوت
دینی دو نسل به تفکیک جنسیت آنها .از آنجا که مطالعۀ این موضوعات صرفاً با مصاحبه

هایدینیوانقالبیدربیندونسلازخانوادههای ۹7...


دگرگونیارزش

ممکن نیست ونیازمند استفادهاز فنون تکمیلی و سنجههای چندگانه است ،در پرسشنامه،
هایمهمراشناساییودرقالبمقیاسطراحیکردیمکهعبارتانداز :


شماریازشاخص
الف)«پایبندیدینی»ازنظر میزانالتزامفردبهابعادمناسکیوپیامدیدیناسالمشاملبعد
پیامدیدینداریبامتغیرنگرشبهرابطهباجنسمخالفوبعدمناسکیبامتغیرهاینوع
پوششمناسببرایزناندرعرصۀعمومی،میزاننیایش،میزانتقیدبهخواندننمازهای
یومیهوروزۀماهرمضان .
نوعینشاندهندۀگرایشبهسنتدینی


درچهارزمینهکههمگیبه
هاونگرشها»

ب)« 
ارزش
یامدرنیتهاست،توسطمتغیرهایمادیگراییوگرایشبهزندگیمدرن،معیارهایانتخاب

همسرمناسب،فردگرایی،وآزادیگراییدررفتارهایاجتماعی.

بهوسیلۀ نگرش و مواضع فرد نسبت به
پ) «رویکرد به انقالب و نظام جمهوری اسالمی»  
نهادهای نظام سیاسی شامل میزان اعتماد به کارایی و عملکرد نهادهای رسمی نظام
(مجلس،قوۀقضائیه،شوراینگهبان،مجمعتشخیصمصلحت،صداوسیما،شهرداری،سپاه
پاسدارانودولت) .

محدودۀ پژوهش
محدودۀپژوهشخیابانایرانواقعدرمنطقۀ ۰2شهرتهراناست.منطقۀ ۰2یکیازمناطق
شودوخیابانایرانبهدلیلشرایطخاصاجتماعی،


قدیمیومرکزیشهرتهرانمحسوبمی
فرهنگیوسیاسیوگرایشمذهبیوانقالبیساکنانشبهعنوانمحدودۀموردمطالعهانتخاب

شدهاست.اینمنطقهازشمالبهخیابانانقالب،ازغرببهخیابانحافظوخیابانوحدت
اسالمی،ازجنوببهخیابانشوشوازشرقبهخیابان ۰7شهریورواتوبان شهیدمحالتی
محدود میشود و منطقهای با مساجد متعدد و بزرگ و امامزادههایی از ساللۀ ائمۀ اطهار
(علیهمالسالم)است .

کلیساها ،کنیسهها و آتشکدههای این محله نیز تاریخچۀ کهنی دارد و مکان عبادی و
زیارتی اقلیت دینی کشور است .در این منطقه بناهای تاریخی متعددی وجود دارد که جزو
میراث فرهنگی کشور است .در ضلع شمالی خیابان ایران که یکی از قدیمیترین و
پرجمعیتترین خیابانهای منطقۀ  ۰2محسوب میشود ،خیابان مجاهدین قرار گرفته که

هایبهارستانوشهدارابههممتصلمیکند.بافتاجتماعیاینمحلهدرطولزماندر


میدان
حالتغییربودهاست.دراینخیابان،چیزیکهزیاددیدهمیشودمدرسهومسجداستکه

ارتباطمستقیمیبافرهنگمردمآندارد.مدرسههایاسالمیوغیرانتفاعیمتعددیدراین

خیابان وجود دارد ،از جمله مدرسۀ رفاه و مدرسۀ علوی که از سابق وجود داشته و مدارس

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰۱بهاروتابستان۰۹۱۱


پژوهش
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موتلفۀ اسالمی که بعدها احداث شده است .از این دبیرستانها شخصیتهای سیاسی مهمی
جمهور،رؤسایمجلسونیزچهرههایروشنفکریدینیسرشناسیدرآمدهاست.


مانندرؤسای
هایکوچکتردردل اینمحلۀبزرگ،هریکمسجدوحسینیۀخودرادارند.علتوجود


محله
این همه مدرسه در این خیابان در درجۀ اول ،تعداد زیاد بچههای این منطقه و سپس جو
مذهبی و فرهنگی خاص آن بوده است .البته بخشی از دانش آموزان این مدارس را نیز از
امیآورند.
خانوادههایمذهبیسایرمناطقشهربهاینج 

لحاظفضایبیرونی،باخیابانهایدیگرمتفاوتاست.اینخیابانجایی


خیابانایرانبه

زدنیاگذرانوقتدربیرونازخانهندارد.پیادهروهایآنتنگاستوفقطمحل


برایپرسه
عبوراستنهجاییبرایقدمزنیوگذرانوقت.باوجودجمعیتزیادش،اینخیابانتقریباً

خلوت است و معموالً جز هنگام تعطیلشدن مدارس یا اذان ،تجمعی در آن دیده نمیشود.
روزهایتعطیلواقعاًخیابانتعطیلاست.زندگیشبانهدراینخیابانجزدردوموقعازسال
هایاحیادیدهنمیشود.نظمیخودجوش،بافتسنتیاینمنطقهرا


یعنیایاممحرموشب
حفظ کرده است .افرادی که با این فضا همگون نباشند در اینجا ساکن نمیشوند و متقابالً
ساکنان این محله به چنین افرادی مسکن اجاره نمیدهند .در این خیابان کافیشاپ وجود
اند.زندگیدرخانهها


هاهمجاییبراینشستنندارندوبیشتردرحدآشپزخانه

ندارد.رستوران
جریاندارد؛ زیراهنوزهممیاناندرونیوبیرونیتفکیکیجدیوجوددارد .
آید،امامردمآنبیبضاعتنیستند.در


حسابمی
اینجاتقریباًجزومناطقجنوبیشهربه
هر محلهای خانوادههای مرفه در خانههای بزرگ و اعیانی زندگی میکنند .البته خانوادههای
کمتر مرفه هم در کنار آنها وجود دارند که غالب آنها بازاری بهمعنای سنتی ،یعنی
نظرمیرسد،اما


هاازبیرونبزرگواعیانیبه
بازاریهایمذهبیوبعضاًانقالبیهستند.خانه

وضعداخلآنهامتفاوتاست.تمکنوتنعمدرآنچندانمشهودنیست؛زیرانسلاولاین

ساکنان اعتقادی به نشاندادن ثروت خود بهمعنای امروزی ندارند .بزرگی منازل بیشتر برای
برگزاریهیئتوبرگزاریمراسمافطاریاست.دربینافرادایننسل،باتوجهبهپایبندیبه
ارزشهایدینیوانقالباسالمی،تجملمذموماست.بازاریاناینمحلهعمدتاًبادوچرخهیا

باچنینویژگیهاییمحلمطلوبیبرایدینداران

تاکسیبهمحلکارخودمیروند.اینخیابان

سنتیاست،حتیاگرخودساکنآنجانباشند .
محلۀ ایران جز در بعضی از ساختوسازها ،کمترین تغییرات فرهنگی را داشته است.
دینداری همواره مشخصۀ اصلی ساکنان این خیابان بوده و دین همیشه بهعنوان یک عامل
رسدشاخصهای


نظرمی

بازدارندهومقاومدرمقابلتغییراتمدرنیتهعملکردهاست،ولیبه
یدرمیاننسلهایجدیداینمحلهمتحولشدهودرشرایطساختاری

دینداریونوعدیندار

هایدینیوانقالبیدربیندونسلازخانوادههای ۹۱...


دگرگونیارزش

جدید ،تحت تأثیر هنجارها و ارزشهای جدید قرار گرفته است .اگرچه خود خیابان بهظاهر
تغییر چشمگیری نداشته ،ولی الیههای درونی این خیابان متحول شده است .اگر پدر با
دوچرخه به سرکار میرفت ،االن پسر حتماً بعد از قبولی در دانشگاه ،یک ماشین مدل باال
جایزه دارد .بیشتر فرزندان این پدران بعد از ازدواج ،از این محله به خیابانهای باالی شهر
هاساکنباالیشهرشدهاند.باهمۀ


اندوگاهیدیدهشدهخوداینپدرانهمهمراهباآن

رفته
ظفرهنگاینخیابانمیدهند،ظواهرموجودبیانگرآن

اهتمامواهمیتیکهافرادمحلهبهحف
است که تغییرات اجتماعی و بهدنبال آن تغییرات فرهنگی ،آرامآرام در میان ساکنان این
خیاباننفوذکردهاست.شایدروندظاهریاینتغییراتکندباشد،ولیوجودداردومیتوان

آن را در طرز لباسپوشیدن و شیوههای زندگی جوانان آن مشاهده کرد .دگرگونی ارزشها
یکشبه اتفاق نمیافتد ،ولی با جایگزینی نسل جدید خود را نشان میدهد .این دگرگونی

بهصورتتغییردرنوعدینداری،تغییردرسبکزندگیودرکذهنیازسعادتوبهروزیدر

نسلدومنمایانمیشود .


شیوۀ نمونهگیری و فنون گردآوری داده
صورتهدفمندصورتمیگیرد.دراینپژوهشنیز

هایکیفی،نمونهگیریعمدتاًبه


درپژوهش
هایموردمطالعهمتناسبباموضوعتحقیق،ازبینخانوادههایمذهبیساکندرخیابان


نمونه
نمونهها شامل  5۱خانوار شامل  2۱مادر و دختر و  2۱پدر و پسر
ایران انتخاب شده است .
است.والدینبیشاز 54سالدارندتاشرایطانقالبرادرککردهباشندوفرزندانیدرردۀ
سنی  22تا  ۹2سال داشته باشند تا در معرض ورود به اجتماع و آشنایی با ارزشها و
نگرشهایجدیدقرارگرفتهباشند .مشخصۀاصلی نمونههاداشتنگرایشدینیو انقالبیو

محلۀایرانبودهاست؛اگرچهتعدادیازآنهادرحالحاضردراینمحله

سکونتبلندمدتدر
هادرجریانگفتوگوضبطوبعد


اند.مصاحبه

مکانکرده

هایاخیرنقل

حضورندارندودرسال
از مکتوبشدن با توجه به محورهای مصاحبه استخراج شده و پس از طبقهبندی تجزیه و
تحلیلشدهاست .
ساختیافته و پرسشنامه گردآوری شده است.

دادههای مورد نیاز بهوسیلۀ مصاحبۀ نیمه

هادرمحورهایمربوطبهپرسشهاوموضوعپژوهشانجامگرفتهوازپرسشنامهبرای


مصاحبه
درجمشخصاتفردیوکسباطالعاتتکمیلیبهرهگرفتهشدهاست.دراینمرحلهازپژوهش،
ابتدابامصاحبه،مطالعۀافرادموردپژوهشراآغازکردیموسپسپرسشنامهایدراختیارفردقرار
هایعینیودادههایتکمیلیرادرآندرجکند .

دادیمتامشخصاتفردی،ویژگی

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰۱بهاروتابستان۰۹۱۱


پژوهش
5۱

یافتههای مصاحبه
مادران -دختران
درمحوراولمصاحبه،برداشتافرادنسلاولودومزنانراازدیندارودینداریجویاشدیم.
درتعریفدینداری،نسلاولباتأکیدبررعایترفتارهایمذهبیوانجاممناسکوشعائردینی
بهعنوان اولویت نخست ،به اهمیت باطن دین یا همان اخالق دینی هم اشاره داشتند؛ برای

سالهومعلمتوضیحمیدهد:

مثالناهید55
مندرتعریفدینداریتعبیریراکهامامموسیصدردرمورددینداشتندبیانمیکنم.
دیندار واقعی کسی است که فارغ از اینکه بشناساند که فرد ملتزم به چه دین و آیینی
هست ،رفتارش بیانکننده باشد؛ یعنی اینقدر رفتار انسانی و اخالقی داشته باشد که
اراونشانۀبیدینی

بپرسنداینفردبهکدامآییناست.نهاینکهدمازدینبزند،ولیرفت
باشد.پیامبرفرمودمنمبعوثشدمبرایمکارماخالق.نفرمودندکهمنمبعوثشدمکه
شمارانمازخوانکنم .
نسل دوم (دختران) دینداری را در وهلۀ نخست ،پایبندی به اخالق تعریف کردند و
حالرعایتظواهردینیراشرطالزموتکمیلکنندۀدینداریدانستند.افرادهردونسل،


درعین
کنندوأساسآنراتوجهبههمۀابعاددینبرمیشمرند .


دینداریرادراسالمخالصهمی
درمحوردوممصاحبه،شباهتهاوتفاوت هایدینداریوالدینوفرزندانراجویاشدیم.
آنچهبه عنوانشباهتدردینداریدونسلذکرشداینبودکههردونسلدرپذیرفتناصول
دینومسلماتآنوپایبندیبهمناسکدینیمشابهاندوتفاوتهادرنوعرفتاروشیوههای
عملیبروزمیکندکهازآنمیانمی توانبهتغییرنوعدیندارینسلتعبیرکرد.نسلاول
علتاینتفاوترایکدست نبودنجامعهوخانوادهوگستردگیوسایلارتباطجمعیمیداندو
نسل دوم علت این اختالفنظرها را تعصبهای غلطی که چه بسا جزو دین هم نباشد ولی
دینی پنداشته میشود عنوان می کند .در این زمینه ،زهرا   ۹۰ساله و دیپلمه نظر خود را
اینگونهبیانمیکند :
مندینداریراازخانوادهامیادگرفتم.بعدهمباپوششاسالمیبهمدرسهرفتم.دراصل


پذیرشدینباخانوادهامهیچمشکلیندارم.والدینمنبرایمنالگوبودند.حاالشایدمثالً

درزمینۀ حجابباآنچیزیکهمادرممیخواستهتفاوتداشته باشم.یا نمازاولوقت
خواندنراخیلیمقیدهستند.منهماینراقبولدارم،ولیدرعملشایدمقیدبهآن
نباشم.االنقطعاًدراینموضوع،جامعههمتأثیرگذاراست؛مثالًهمینمفهومحجاب.من
مطمئننیستمحجابیعنیپوشش.شایداصالًپوششنباشد.شایدبهمعنیحیاباشدکه
هم برای مرد تأکید شده هم برای زن .صرفاً یک پوشش نیست ...و البته قطعاً به این
شیوهایکهدرجامعههمرواجپیداکردهنیست .
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سالهازنسلمادرانبهنکتۀمهمیاشارهمیکند :

ناهید55
نسلماآنچیزیراکهیادمیدادندمیپذیرفت.هیچنکته ایازدیننبودهکهپدرو
مادرمنازمنخواستهباشندومننپذیرفتهباشم.دربعضیچیزهامثلبحثموسیقی
یاپوشش،االنبافرزندانم اختالف نظردارم.درزمانماخانواده،مدرسه،جامعههمهدر
یک سطحبودند.چیزی که درخانواده گفته میشد در مدرسه هم گفته میشد ،وقتی
تلویزیون را هم روشن میکردیم همان چیز گفته میشد .االن روحیۀ پرسشگری و
کانال های متعدد اطالعات برای فرزندان و اطالعات کم ما سبب شده مثل گذشته
به راحتیهرحرفیرانپذیرند .
درمحورسوممصاحبهدربارۀپیامدهایسیاسیشدندینومزایاومعایبحکومتدینی
هاینسلاولبهدودستهقابلتقسیماستکه


شدندین،دیدگاه
پرسششد.دربابسیاسی
دستۀ اول حکومت دینی را فاقد پیامدهای منفی دانستند و دستۀ دوم برای حکومت دینی
ترینآنهاراضربهبهدیندرصورتاشتباهاتحاکمانبرشمردند.


معایبیرابرشمردندومهم
دومیهانیزباوجود
اماهردودستهحکومتدینیرابرحکومتغیردینیترجیحدادند.نسل 

پذیرفتنپیامدهایمنفیحکومتدینی،آنرابرحکومتغیردینیارجحدانستند .
درمحورچهارم،دیدگاهافرادرابهانقالباسالمیوانتظاراتآنهاپرسیدیمواینکهآیا

نسبتبهگذشتهتغییرکردهاستیاخیر.ازتحلیلومقایسۀپاسخهادریافتیمهردونسلمادر

و دختر به ارزشهای انقالب وفادار هستند ،ولی اعتقاد دارند که از ارزشهای انقالب دور
اند.نسلدوماگرچهدورۀانقالبرادرکنکردهاست،خودراوفاداربهانقالبوارزشهای


مانده
آن (سادگی ،همدلی ،همبستگی) میداند و خواهان بازگشت به ارزشهای انقالبی است.
هاضمنتأییداینموارد،بهجنگوشرایطبحرانیوبیثباتی

حالشماریازنسل 
دومی


بااین
اولانقالب،مانندنسلمادراندیدنوستالژیکندارند.ایننوستالژیدراظهاراتمنصوره52
سالهکهدبیربودهنمایاناست :
جودورۀانقالبوجنگخیلیعالیبود.همهیکرنگبودند.همهرضایتداشتند.سادهزیستی
بود.هیچکسبهدنبالتجملوفخرفروشینبود.همهدنبالاینبودندکهکمترمصرفکنند،
هوای هم را داشته باشند .جو مذهبی هم که دیگر عالی بود با تشییع شهدا و مراسمهای
مذهبی.بااینکهترسازجنگوبمبارانواینهاهمهبود،ولیمردمآرامشداشتند .
سالهدرهمینزمینهمیگوید :

وطیبه27
اوایلانقالبخیلیهاراگرفتند.خیلیاموالمصادرهشدکهبعدهامعلومشداشتباهبوده.
اینهاهمهبهحسابانقالبودینگذاشتهشد .
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درمحورپنجم،انتظاراتافرادازجمهوریاسالمیودولتمردانواینکهآیاانتظاراتشان
نسبتبهگذشتهتغییرکردهپرسیدیم.پاسخهانشاندادهردونسلازدولتمردانانتظاردارند

با تقویت سیستم مدیریت در جامعه با فسادهای اخالقی و مالی مقابله کنند و به مسائل
فرهنگی و گسترش فرهنگ و اخالقیات اسالمی توجه بیشتری معطوف کنند .در این میان،
اندوبیشترخواهانبازگشتبهارزشهایانقالبی


غالبمادراننگاهارزشیخودراحفظکرده
بینانهتری به شرایط کنونی دارند و خواهان
هستند؛ درحالیکه افراد نسل دوم نگاه واقع 
اصالحات ساختاری عمیق هستند؛ برای مثال ریحانه ۹۰ ،ساله و دانشجو ،بهعنوان یکی از
دومیاظهارمیکند :


دختراننسل
انتظارمنایناستکهحکومتبهحقمنبهعنوانیکشهروندایرانیاحترامبگذارد.از


هاوسمتهابرایمبارزهبافساد


نظرمدیریتیبایدتوسطدولت،یکانقالبدرتمامیرده
یدراداراتوفساداخالقیواجتماعیصورتبگیردوبازنگریهاواصالحاتینیزدر

مال
مدیریتشهریبایدانجامشود .
درمحورششمکهدربارۀدگرگونیدینداریدرجامعهوعواملآنمربوطاست،آنچهدر
همۀ مصاحبهشوندگان زن مشابهت دارد قبول دگرگونی دینداری است ،نه دگرگونی دین.
درنتیجه بهجز یک مورد ،همۀ زنان مورد مطالعه دگرگونی در دینداری را در جهت تضعیف
کنندوعواملمتعددیرابرایآنذکرمیکنندکه


دینداریتعبیروآنرامنفیارزیابیمی
هایجدیدبهویژهدرزمینۀ


هاعملکردحاکماندینی،ورودفناوری

ترینوپرشمارترینآن

مهم
سالهباتحصیالتکارشناسی،میگوید :

ارتباطاتاست.دراینزمینهفرزانه24،
عملکرد بد دولتمردان ،عملکرد بد اهل دین . ...ناآگاهی مردم از دین موجب این وضعیت
بینند،آنرابهاصلدیننسبتمیدهندو


شود.وقتییکرفتارنادرستازاهلدینمی
می
زدیگرعواملمیتوانگفتباپیشرفتعلم،راههایارتباطیزیادتر

کالًازدینزدهمیشوند.ا
اممیتوانمبامردمازهمهجایجهانارتباطبرقرار
شده.مننوعیکهدریکاتاقنشسته 

کنم.برایهمینتبادلفکریوفرهنگیزیادمیشودوتغییراتنگرشیبهوجودمیآید .
آموزههایدینیواحکامباتوجهبهشرایطاجتماعیو
درمحورهفتمکهبه تغییرپذیری 
تاریخیتغییرمربوطاست،غالبافرادهردونسلمعتقدندکهاصلدینتغییرناپذیراست،اما
هایدینیبرحسبعصروزمانوشرایطاجتماعیتغییرمیکندوفقهاواندیشمندان


آموزه
دینی در این خصوص باید پژوهش و اظهارنظر کنند .زهرا 54 ،ساله دارای تحصیالت
کارشناسی،اظهارمیکند :

هایاستفادهازآنتغییرپیدامیکند،مثلشطرنجو


احکامدراصلثابتاست،ولیشیوه

موسیقی.یاصدایزنیکزمانیدرزمانماحرامبود؛چونحکممطربیداشتوازآندر
یگویندکهازامامحکمدارندکهاگرصدای
مجالسلهوولعباستفادهمیشد،ولیاالنم 
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زنحکممطربینداشتهباشدحرامنیست.درواقعاصلعوضنشده،بلکهشرایطتغییرپیدا
کندوسببمیشودحکمتغییرپیداکند .


می
در محور هشتم ،ارزیابی فرد از وضعیت دینداری در شرایط کنونی را پرسیدیم .در این

رادردودستۀکلیمیتوانجایداد.دستۀاولوضعیتدینداریرابسیار

زمینه،نظراتافراد 
بد و روبهافول میدانند و معیار آنها ظواهر جامعه بهویژه حجاب است .دستۀ دوم کسانی
هستندکهمعتقدنیستندکهدینداریروبهافولگذاشتهاست،بلکهاعتقاددارندکهکمرنگ
ودیپلمهمیگوید :

شدهاست.زهرا۹2ساله
من خوب نمیبینم .اینقدر آدمها درگیر مسائل ظاهری شدهاند . ..مذهبی نسبت به
غیرمذهبیوعکسآن:غیرمذهبینسبتبهمذهبی.مندینداریرادریکدلبودنافراد
دانمکهاالننیست.درنبوداختالفطبقاتیونبودنفقرو...میدانمکهجامعهخیلی


می
یتخوبیندارد.ماازاصلدینفاصلهگرفتهایم .

وضع
گونهبیانمیکند :


سالهمعلموکارشناسارشدنظرشرااین
زهرا54
سمتکمیتمیرود.تعداد


امروزوضعیتدینداریخیلیبدشده.دینداریماازکیفیتبه
کسانی که به اعتکاف میروند هرسال بیشتر میشود ،ولی وضع دینداری در جامعه چیز
دهد.هیئتهاراببینید.فقطتظاهر.یکتوجیههمشایدهمینباشدکه


دیگریرانشانمی
دردورۀآخرالزماندینداریسختخواهدشد .

نسل پدران و پسران
درمحوراولمصاحبه ،مردانهردو نسلتعریفمشابهومشترکیازدینداریارائه کردندو
دینداریراشاملظاهر(انجام رفتارهاومناسکمذهبی)وباطن(حسنخلق،اعتقادقلبی)
هااولویترابهباطندینمیدادند،چندنفرهماعتقادداشتند


دیندانستند.هرچندغالبآن
اگررفتارهاومناسکبانیتدرستوخداییانجامبگیرد،حتماًاصالحباطنراهمبهدنبال
خواهدداشت.درمجموعتفاوتزیادیدربرداشتازدینداریبینپدرانوپسراندیدهنشد.
سالهباتحصیالتکارشناسیمیگوید :

علی42
اعرابیایازپیامبرسؤالکرددینچیست؛وپیامبریککلمهگفت:دینآمدهبرایمکارم

اخالق .درواقع دینداری اخالقمداری میآورد .من بعید میدانم که کسی اهل باطن دین
باشد،ولیظاهرآنرارعایتنکند .
سالهودیپلمهتوضیحمیدهد :

میثم51
درکل،دیندارکاملکسیاستکههمظاهروهمباطندینراداشتهباشد.منمعتقدم
اگرکسیظاهررابهطورکاملرعایتکند،حتماًباطندینراهمدارد؛یعنیاگرنمازترا

کروفحشادورمیشوی .

بانیتدرستخواندی،ازمن
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سالهدانشجواظهارمیکند :

محمد21
در نزد عوام ،دینداری یعنی مسجدرفتن ،ریشگذاشتن ،چادر سرکردن ،ولی به نظر من
فرماید:منآمدمبرایکاملکردناخالق،واخالق


دینداریرعایتاخالقاست.پیامبرمی
نکردن،دروغنگفتن.باالخرهظاهرهمحرمتیداردکهباید


یعنیمالمردمنخوردن،غیبت
حفظشود،ولیبیشتررعایتاخالقرامالکمیدانم .

در محور دوم که به شباهتها و تفاوتهای شیوۀ دینداری والدین مربوط است ،پاسخها
نشانمیدهددرشیوۀدینداریپدرانوپسرانتفاوتمشهودیوجوددارد.هرچندافراددو

نسل در پذیرفتن اصول دین و مسلمات آن و تقید به مناسک (نماز ،روزه و )...اختالفنظر
نظردارندکهمیتوانآنرابهتغییر


ندارند،درشیوۀانجامبعضیازمناسکدینیباهماختالف
در نوع دینداری نسل جدید تعبیر کرد .بهنظر میرسد این تفاوت ناشی از شرایط اجتماعی،
فرهنگی ،ارتقای سطح آگاهی پسران ،گسترش رسانهها و وسایل ارتباطی و ایجاد روحیۀ
ساله،دراینزمینهمیگوید :

پرسشگریدرآنانباشد.علی45،
هایماوفرزندانماندربحثدینداریمیتواندتقیددرمناسکدینداریباشد.اگر


شباهت

پذیرفتیممیدیدیمکه این رفتار،متناسب بافطرت

زمانیما از والدینخود بهراحتی می
ماست.شباهتماوفرزندانماندربحثدینداریمیتواندتقیدبهمناسکدینداریباشد.

اگربخواهیمبعضیازرفتارهاراالزاماًبپذیرندبدوناینکهفلسفۀآنرابدانند،قطعاًمقاومت
خواهندکرد .
میکند :
محمدرضا52،سالهوکارشناسارشد،اظهار 
صددرصداختالفوجوددارد.درزمانمااگرامرونهیهمنبودبرایاینبودکهذهنما
محدودبههمانمسجدوحسینیهبود.خیلیتفاوتیباآنچهپدرومادرمیگفتندنداشت،

ولیاالنباتوجهبهسیستمهایارتباطیزیادیکههست،قاعدتاًتفکراتزیادیوجوددارد.
منشخصاً معتقدم وقت این نیستکه بخواهی بابتهر موضوعی امرونهیکنی.معتقدم
فرزندانبایدخودشانراهراپیداکنندوبفهمند.شایدکلنجاررفتندربابدینداریوضعرا
بدترهمبکند .
ساله،توضیحمیدهد :

محمد،دانشجوی21
گفتندماقبولمیکردیم،ولیاالنسوادوسطحشعورمان

تایکسنیهرچهپدرومادرمی
باالرفته.اگرچیزیبهمابگویند،اولمیبینیمکهدرستهستیانهواینراهمقبول

داریم که شرع برخالف عقل نیست ،ولی دنبال بعد عقلی آن هم میرویم .االن دیگر
نمیشودهرچیزیرابهاسمدینپذیرفت.منووالدینمیکدینراقبولداریموسعی

کنیمدرهمانچارچوبجلوبرویم.تفاوتواختالفنظرزیاداست،ولیدرمسلماتو


می
اصلدینشبیههمهستیم .
درمحورسوممصاحبه،دربارۀسیاسیشدندینومزایاومعایبحکومتدینیبرایجامعه
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پرسششد.بهطورکلیتقریباًتمامیمصاحبهشوندگانپدروپسرجزیکنفرباحکومتدینی

موافقاند و همه اتفاقنظر دارند که حکومت دینی الزاماً بهمعنای حکومت روحانیون بر مردم

نیست.غالبپدران،نظامجمهوریاسالمیرابدونعیب،واشتباهاتحکومتدینیرامتوجه
تردینزدگیوبدبینیبهدینبراثر


دانندکهجدایازحکومتاست،امانسلجوان

افرادمی
اشتباهات و خالفهای حاکمان را از معایب حکومت دینی برمیشمرند .محمدعلی  41ساله
دارایتحصیالتکارشناسیمیگوید :

صددرصد با حکومت دینی موافق هستم .مشروعیت دارد .حکومت جمهوری اسالمی
ادامهدهندۀ حکومت انبیا است و االن فردی که حاکم است نمایندۀ تاماالختیار رسول

خداست؛ و چون دینی است ،مقابله با دشمن واجب ،و تخلف از قوانین گناه محسوب
میشود .حکومت دینی هیچ عیبی ندارد و اگر کسی در حکومت دینی خالفی کرد ،فرد

هیچوجهبهپایدیننخواهندگذاشت .
محکوماستومردمبه 

سالهوپزشکاظهارمیکند :

محمد4۱
سیاسیشدندینبهمعنایاینکهدیندرخدمتسیاستمدارانباشد،حتماًیکآسیبجدی

بهدیناستوحکومتدینیبهاینمعناکهبخواهدمدافعایدئولوژیخاصیباشدودر
جهتترویجوتوسعۀآنایدئولوژیباقدرتحکومتیاقدامکند،اینهمبهتجربۀتاریخ
محکومبهشکستاستودرسیرۀائمههمهرگزچنیندیدگاهیوجودنداشتهاست،ولی
بااینکهبخواهیدرذیلحکومتیاحکامدینیراپیادهکنیواخالقراتعالیبدهیموافق
هستم.افراددینیراالزاماًروحانینمیدانم؛یعنیاگرحکومتدینیراحکومتقشرخاصی
یشود،ولیاگرحکومتدینی
بهعنواننمایندگاندینبدانیم،اینهمانداستانکلیسام 

بهمعنایاجرایاخالقورعایتحقوقدیگراندرجامعهباشد،بهنظرمنبسیارهممفید

است.دراینصورتمعنویتحاکمخواهدشد .
سالهدارایتحصیالتکارشناسی،توضیحمیدهد :

محمدصادق2۱،
باحکومتدینیموافقم،ولیازمعایبحکومتدینیایناستکهاگرتوسطمسئولینو
حاکمان دینی خالفی سر بزند ،همۀ مردم به حساب دین میگذارند و یک نوع بدبینی
نسبت به دین اتفاق میافتد که در حال حاضر هم شاهد آن هستیم .از محاسن آن هم
اجرایاحکامالهیدرعرصۀقانونکشوراست .
گونهبیانمیکند :

محمد21،سالهودانشجویکارشناسیارشد،نظرشر 
ااین
بهشدت با آن مخالف هستم؛ چون تاریخ نشان داده است .در تاریخ هم که ببینی،

حکومتهای ایدئولوگ هیچ پیامدی جز تخریب دین و فرهنگ و اخالق نداشتهاند .شما

حکومتکلیساراببینید.بحثبرسرایناستکهکسیکهحکومترامیگرداندمعصوم

دوناشتباهباشدودراینصورتهراشتباهیبهاسمدینتماممیشود.نتیجه

نیستکهب
شوندیابادیندرمیافتند.برایهمینمنحکومت


شودکهمردمیابااسالمبدمی

اینمی
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دینیراقبولندارم.حکومتبایدبرمبنایقانونباشدوقانونهمبهنوعیهماناخالقاست

کهگسترۀوسیعیدارد .
در محور چهارم ،دیدگاه مصاحبهشوندگان را در مورد انقالب و ارزشهای انقالب جویا

شدیم.درپاسخبهسؤالمربوطبهانتظارازانقالب،نسلجوانباوجوددرکنکردنشرایطو

زمانانقالب،براساسشنیدههایشان،نسبتبهنسلپدرانخودانتظاراتبیشتریازانقالبو

نظام داشتند .غیر از یک نفر که اصوالً انقالب را به مصلحت کشور نمیدانست و به رفرم و
اصالحات اعتقاد داشت ،بقیه اساس دینی انقالب و نظام را پذیرفته بودند و از آن دفاع
میکردند،اماتأکیدداشتندکهدربعدفرهنگیواقتصادینیازمنداصالحاتگستردهاست.در

سالهمیگوید :

اینزمینهمحمد4۹
انقالبیکاعتراضجمعیوطغیاندربرابرظلموبیعدالتیوفسادهیئتحاکمیبودکه

ارتباطشرابامردمقطعکردهبود.چونپرچمدارایناعتراض،مرجعیتوروحانیتبود،

رنگوبویمذهبیگرفت.هدفانقالبیونرهاییازظلموازبینبردنحکومتغیرمردمیبود

وهمۀاینهارادرتشکیلیکحکومتاسالمیودینیدیدند.کسیانقالبنکردکهحتماً

بهجایشاهیکروحانیبیاید.ولیسازوکارهاهمانسازوکارهایشاهنشاهیباشد.بهبخشی

ازآناهدافرسیدندوبهبخشینرسیدند.یکبخشازآنراخودمردممقصرندکهآن
شاهپرستیودستبوسیهیئتحاکمراکهطیهزارواندیسالتداومداشتهوازبینرفتن

آن زمان میخواهد ،همچنان ادامه میدهند و یک بخشی هم وقتی انقالبیون در جایگاه
حاکمانقرارگرفتنددیدندقدرتهمخیلیبدنیست.قدرتبرایشانشیرینبودوسعی
کردندباتوجیهاتیجایگاهشانراحفظکنندوهمانمناسباتراادامهدهند.البتهعواملی
مثلجنگ،ترورهاوجنگهایمسلحانۀگروهکها هم درتحققنیافتناهدافودفاع از

شعارهایانقالببیتأثیرنبود .

سالهدارایتحصیالتکارشناسی،اصالحاتعاقالنهترازانقالباست :

بهبیانمحمد22
هاییککشوررامنهدممیکندوحداقلپنج-


چونزیرساخت
باانقالبکالًموافقنیستم؛
ششسالکشورراعقبمیاندازد.منبااصالحاتبیشترموافقم.درزمانانقالبنبودم.با

توجهبهشنیدههایکسریشعارهاییدراولانقالبدادندوبرایرسیدنبهآنانقالب

ومتدیدهمیشود.بهنظرمنتغییرنکردهواز

کردند،ولیاالنهمانموارددرجامعهوحک
اند.ولیدربعضیزمینهها


یکشکلبهشکلیدیگرعوضشده.فقطاشخاصعوضشده
همخوببوده،مثالًفضایسیاسیاالنبازترازقبلاست،ولیدربعدفرهنگیواقتصادی،
پسرفتهمداشتیم .
رمیکند :
امید2۱سالهدارایتحصیالتکارشناسیاظها 
والدینمامیگویندمابرایاجرایشرعودینانقالبکردیم،ولیماچیزیندیدیم:مثالً

برخوردگزینشیبامتخلفانیامفاسداقتصادی.انتظارماهمازانقالب،همانانتظاریاست
کهوالدینماازآنمیگفتند .


هایدینیوانقالبیدربیندونسلازخانوادههای 57...


دگرگونیارزش

در محور پنجم که به انتظارات افراد از نظام و دولتمردان و تغییر آنها مربوط است،
گرفتنازاهدافانقالب،نکتهایبودکهتقریباًهمهبهآناشارهداشتندوانتظاربازگشت


فاصله
بهاهدافانقالبتوسطدولتمردان،خواستۀهردونسلبود.هرچندهردونسلخواهاناجرای
قوانین اسالمی بودند ،نسل اول معتقد بود این قوانین توسط دولتمردان کموبیش در حال
اجراست،ولینسلجوانبیشترمعتقدبودکهبایداجراییشود.برقراریقوانیناسالمیتحت
هرشرایطیمهمترینخواستهوانتظاردرهردونسلاست .

تأملیرامطرحمیکند :


سالهدارایتحصیالتدکتری،دراینزمینهنکتۀقابل
محمدحسین2۱،
میکنم دولتمردان از بیرون که نیامدند .از همین جمعیت انقالبی بودند و به
من فکر  
مناصبی رسیدند ،ولی ما یک اشتباهی کردیم و آن این بود که فکر کردیم اگر آدمها را
جایآدمهایغیرمتدین،متدینبیاوریمالزاماًاسالمیمیشویمکهاین


جاکنیموبه

جابه
ارهاومناسباتوفرایندهارااصالحمیکردیم.دراصالحفرایندها

غلطبود.مابایدسازوک
خیلیموفقنبودیم؛یعنیدرهمانبسترشاهنشاهیداریمحکومتمیکنیم؛ضمناینکه

کمآدمهاهمدچاراستحالهشدند.اگرفرایندهاوسازوکارهارااصالحکنیم،قاعدتاًبه


کم
ترمیشویم.البتهدربرهههاییتالششدکهاصالحشود،ولیبه
شدنجامعهنزدیک 


اسالمی
سمتاصالحساختارهامیرود .


وخطابه

آیدکشورداردباآزمون

نظرمی
در محور ششم ،مصاحبهشوندگان درمورد عوامل دگرگونی هویت دینی فرد اظهارنظر
شوندگانبهدودستهقابلتقسیم است.دستۀاول


هایمصاحبه

کردند.دراینقسمت،دیدگاه
هابودند،دگرگونیدینیوارزشیرابهمعنایتضعیفدینداری

هادرزمرۀنسل 
اولی


کهغالبآن
وتعلقاتدینیدانستندوعواملیرابرایآنبرشمردند،امادستۀدومکهبیشترنسلدومی

معنایرویگردانیازدینوتضعیفهویتدینیندانستندو


بودند،دگرگونیدردینداریرابه
معتقد بودند مظاهر دینداری تغییر کرده و فهم مردم از دین دگرگون شده است که عمدتاً
ناشیازتحوالتاجتماعیوفرهنگیومدرنیزاسیونوورودفناوریهایغربیاست .

ساله،دراینزمینهتوضیحمیدهد :

محمد،پزشک4۱
گردانشدهاندنهمنقبولندارم.فهممااز

اگرمنظورایناستکهمردمبهمرورازدین 
روی

اند،حسمیکنندهر


دینتغییرکردهاستوکسانیکهدرفهمپنجاهسالگذشتهمانده
تحولیکهایجادمیشودضددیناست؛مثلمدرسۀدارالفنونکهوقتیتوسطامیرکبیر

احداثشد،چونبااسطورههایذهنیافرادمتدینیکهدینرا فقطدرمکاتبومدارسو

دیدندمتفاوتبود،فکرمیکردنددارالفنونیکمدرسۀضددینیاست .


هایدینیمی

حوزه
جواد۹۱،سالهدارایتحصیالتکارشناسی،معتقداست :
دگرگونیفرهنگییادینیفقطدرمظاهررفتاریتغییرمیکندوازنظرماهیتباورمندی
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دینی،هیچگاهدستخوشتغییرنمیشود.تأثیرعواملیمثلفنّاوریهایجدیدهممحدودبه
مظاهراست .

درمحورهفتممصاحبه،تغییرپذیریآموزههایدینیدراثرشرایطاجتماعیوتاریخیرااز

افرادجویاشدیمکهدرآن،دیدگاههاینسلپدرانوپسراندریکراستاقرارداشت.افراد

هایدینیقابلتغییراستوبراثرشرایطاجتماعیدگرگون


کهآموزه
هردونسلموافقبودند 
میشود،ولیاصولاولیهواساسیدینراثابتذکرکردندویکیازنیازهایاصلیدردنیای

امروزراتطابقاحکامباشرایطروزمیدانستند.همچنینبعضیازآنانحوزۀعلمیهوفقهاو

علمایدینرابهکمکاریدراینموردمتهمکردندوازدیادمشکالتوفسادهایاخالقیو

اجتماعیدرجامعهرانتیجۀاینکمکاریذکرکردند .

ساله،دراینزمینهتوضیحمیدهد :

علی57،
قطعاًهرزمانشرایطوالزاماتخودوهرشرایطیاحکامموردنیازخودرادارد؛چونفقه
رأسآنقراردارند،پاسخگویتمامیاحکامهستندوآموزههای

اسالمیپویاستوفقهادر 
دینیهمبرهمینروالاست .
سالهواستاددانشگاه،اظهارمیکند :

محمدحسین2۱،
تناسبزمانبهروزتر

شرایطزمانومکاندردینداریقطعاًتأثیردارد.همفهمماازدینبه
واصالحمیشودوهمبهاقتضایشرایطجامعهممکناستمدلدینداریهمعوضشود،

ولییکسریاصولثابتهموجودداردکهاخالقی،فرادینیوانسانیاستودستخوش
تغییر نمیشود ،مثل عدالت ،صداقت و احترام به حقوق فردی و اجتماعی که ربطی به
حتیمدلهای

دینداریندارد،امابازمصداقهایآنممکناستعوضشود.احکامدینیو

دینداریهمبنابهمقتضیاتمیتواندتغییرکندکهقطعاًدرپاسخبهنیازهایحالاست .

سالهودانشجومیگوید :

حسین24
اگر احکام متناسب با شرایط جامعه نباشد و براساس شرایط روز تغییر نکند ،جامعه به
بیراههخواهدرفت.شایدبعضیازاحکامدراینشرایطغلطباشدواحکامدرستراهمزیر
سؤالببرد .
محور هشتم ،سؤال از وضعیت دینداری در حال حاضر بود که اکثر مصاحبهشوندگان
دینداری در وضعیت فعلی را در مقایسه با دورۀ طاغوت و همچنین وجود گستردۀ وسایل
ارتباطی،خوبوقابلقبولعنوانکردندوقائلبهاینبودندکههرچندانجاممناسکدینی

فردی شده و مردم امروزه اهمیتی به ظواهر دینی نمیدهند ،فهم از دین تغییر کرده که
معنایرویگردانیازدیننیست.اینامرنیزمخصوصزمانحالنیستودرطولتاریخ


به
شاهدآنبودهایم.بهبیانمحمد4۹،سالهواستاددانشگاه :

اگردینداریرافقطدریکسریمناسکببینید،شایدکمترخریدارداشتهباشد.کسیهم

هایدینیوانقالبیدربیندونسلازخانوادههای 5۱...


دگرگونیارزش

اگربخواهدتظاهربهزهدکند،االنبازارزهدفروشیخیلیخریدارنداردوبهتبعآنمردم

مناسکدینیخودشانرابرایخودشانانجاممیدهند.شایداینبرداشتشودکهتقید

مردم به دین کم شده است ،ولی اینطور نیست .یک زمانی تسبیح دستگرفتن و
هانیست.امابهعنوانمثال


گذاشتنو...رونقیداشت،ولیاالنکسیدنبالاینحرف

ریش
وقتی عید فطر میشود ،سیل جمعیت برای نماز میآیند؛ درحالیکه در خود ماه رمضان
هاروزهخواریمیکنندکهممکناستعذرشرعیهمبرایشنداشتهباشند .


خیلی

یافتههای پرسشنامه
میزانپایبندیدینیعالوهبرمصاحبهازطریقپرسشنامهنیزمطالعهودردوبعدپیامدیو
مناسکی(رفتاری)سنجیدهشد.دربعدپیامدیپایبندیدینیدرزمینۀرابطهباجنسمخالف،
افراد هردو نسل نگرش منفی و مخالف به معاشرت و رابطه با جنس مخالف دارند ،اما این
دومیهااست .
مراتبشدیدترازنسل 

اولی 
هابه
مخالفتدرمیاننسل 

بعدمناسکیپایبندیدینی،بهلحاظمیزاننیایشباخدامیاندونسلموردمطالعه

در
اولیهاهرروزبهنیایش
اتفاقنسل 


اکثریتقریببه
هایبارزیمشاهدهشد.درحالیکه


تفاوت
طورروزانهدعامیخواندند.اماازنظرمیزانپایبندیبه

دومی 
هابه
نیمیازنسل 

میپرداختند،

روزهوخواندننمازهاییومیهدربینافراددونسلموردمطالعهتفاوتیمشاهدهنشد.درزمینۀ
طوریکه


هایافراددونسلوجوددارد؛به

پوششمناسببرایزناننیزتفاوتبارزیدرنگرش
هاتساهلبیشتریدراینزمینهدیدهمیشود؛تاآنجاکه 5۱درصدافراداین

درنسل 
دومی

نسلمعتقدندشایستهاستهرزنیخودشپوششمناسبشراانتخابکند .
همبستگی میان نسل و میزان پایبندی دینی (که براساس دو بعد مناسکی و پیامدی
)ونشاندهندۀپایبندیدینیباالترافرادنسلاولدرمقایسه

سنجیدهشده)نسبتاًزیاد(۱/4۱
باافرادنسلدومبودهاست.نتیجۀبسیارجالبدربارۀمیزاندینداریتفاوتمیزاندینداریدر
افراددو نسل برحسبجنساست؛درحالیکهدراینزمینهدرمیانپدرانوپسرانتفاوت
میانزناننسلاولیودومیبسیارزیادبود

اندکی(باهمبستگی)۱/۹وجوددارد.اینتفاوتدر
نشاندهندۀتفاوتچشمگیرمیزانپایبندیدینیدرمادرانو
وضریبهمبستگیقوی  ۱/72
دخترانموردمطالعهاست؛یعنیتفاوتنسلیمیانزنانبیشترازمردانبودهاست .
در زمینۀ ارزشها و نگرشهایی که گویای گرایش به مدرنیتۀ غربی است ،بهلحاظ
دومیها
هابهرفاهمادیکمیبیشترازنسل 

گراییورفاهمادیهرچندگرایشنسلاولی


مادی
هادراینزمینهبرجستهوقابلتوجهنیست.اماگرایشبهزندگیمدرندرافراد


است،تفاوت
نسلدومبیشترازافرادنسلاولاست.همچنینآزادیگراییدررفتارهایاجتماعیدرافراد
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اولیها و
نسل دوم بسیار بیشتر از افراد نسل اول بوده است .بهلحاظ فردگرایی نیز نسل 
اولیهااست .
هابیشترازنسل 

هاتفاوتدارندوفردگراییدرنسل 
دومی

نسل 
دومی

آدمهایدیندارکمتر
هاوگرایشهایدینیودرپاسخگوییبهگویۀ« 


درخصوصارزش
دچار مفاسد و انحرافات اخالقی میشوند» میان افراد دو نسل تفاوت زیادی وجود دارد که
کههمۀافرادنسلاولبااینگویهموافقاند۹۱،درصد


مؤیدآناست.درحالی
همبستگی۱/5۹
سومافرادنسلدومبااینگویهابرازمخالفتکردهاند.درهمینزمینه،افراد

یعنیحدودیک
اوتهای اندکی معتقدند «دین و ایمان یکی از مهمترین راههای غلبه بر
هردو نسل با تف 
مشکالتزندگیاست».درموردگویۀ«عقایددینیافرادامریشخصیومربوطبهخودشان
استورفتوآمدودوستیباکسانیکهعقایدغیرمذهبیدارندهیچاشکالیندارد»،دیدگاه

اولیهابااینگویه
درصدنسل 

طوریکه 2۹


یمتفاوتاست؛به
دومیهاقدر
هابانسل 

نسل 
اولی

دومیها 54درصداست.ازاینگذشتهدرخصوصگویۀ
مخالفهستندوایننسبتدرنسل 

«دینداری به قلب پاک است ،ولو اینکه آدم اعمال مذهبی (روزه و نماز) را انجام ندهد» که
اتعبیرهایعرفیودنیویازدینباشد،یافتهها

طورمشخصیمیتواندنشانۀسکوالریسمی


به
طوریکه


هایافرادنسلاولونسلدومدراینزمینهاست؛به

بیانگرتفاوتچشمگیردیدگاه
دومیها
کهایننسبتدرفرزندانیانسل 


اند،درحالی
1۱درصدوالدینبااینگویهکامالًمخالف
بهنیمآنیعنیبه54درصدرسیدهاست .
طورکلیدرزمینۀگرایشبهارزشهایسنتیورایجدینی،اگرچهافرادهردونسلاین


به
دومیها
هابیشترازنسل 

هایدینیرایجدرنسل 
اولی


پذیرند،میزانپذیرشارزش

هارامی

ارزش
استواینوضعیتدرمردانوزنانتقریباًهمساناست .
ترذکرشد،بهوسیلۀمیزاناعتماد


می،چنانکهپیش
رویکردبهانقالبونظامجمهوریاسال
بهنهادهایسیاسیسنجیدهشدودرمیاندونسلتفاوتزیادی(باضریبهمبستگی)۱/55
اولیها(یعنیهماننسلیکهانقالبو
وجودداشتهاست.ازاینگذشته،اعتمادسیاسیدرنسل 

تأملاستوانتظارمیرفتکهدر


خودقابل
شرایطجنگرادرککردهاند) 41درصداستکه

منطقۀ مذهبینشین خیابان ایران ،اعتماد سیاسی باالتر از این رقم باشد .جالبتر آنکه این
دومیها۱4درصدبودهاست .
نسبتدرنسل 


نتیجهگیری
درتعریفدینداری،مصاحبهشوندگانهردونسلاعتقادبهخداواطاعتازدستوراتپیامبرو

ائمهرادینداریتعریفکردندودراینتعریف،غالبآناندیناسالمرادرنظرداشتند،جزدو
نفرکهدینودینداریراناشیازفطرتانسانوفارغازنوعدیندانستند.همچنینهمگی

هایدینیوانقالبیدربیندونسلازخانوادههای 4۰...


دگرگونیارزش

افرادهردونسل،اصلوجوهردینداریراپایبندیبهاخالقدینیورعایتظواهروباطن
ترینیافتۀپژوهش،وجودتفاوتهاینسلیدر


شمردندوهردوراالزمۀدینداریخواندند.مهم
بر
نوع دینداری افراد مورد مطالعه بوده است .نسلجوان با تأکید بر اینکه در اصل دین شبیه
والدینشانهستند،اختالفنوعدینداریخودراباوالدیندرنوعبرداشتازدینوتفاوتدر
ۀعملبهمناسکواحکامدینیمیدانستند.والدینباقبولتفاوتنسلی،عواملمؤثربر

شیو
جمعی،سطحتحصیالت،عقلگرایینسلجواننامبردندومعتقد


ایناختالفراوسایلارتباط
بودندکهاینعواملسبببرخوردگزینشیبادینورواجاشکالجدیددینداریدربیننسل
هادرمناسکجمعیوافزایششیوههای


کهسببکاهشمشارکتآن
ت؛به 
نحوی

جوانشدهاس
فردگرایانهتردردینداریشدهاست .

هایمانشانمیدهدبعد


شوندگان،تحلیل

درزمینۀتغییروضعیتدینداریازنظرمصاحبه

مناسکی بیش از بعد عاطفی و اعتقادی دستخوش تعابیر و برداشتهای شخصی قرار گرفته
تریبهارزشهایانقالبیودینیداردونسلجواندر

است.درکل،نسلاولنگاهسنتگرایانه

مقایسهباوالدینخود،داراینگاهنوگرایانهومتنوعتریبهمسائلفرهنگیودینیاست.جالب

آنکهنسلاول،ارزیابیمثبتیازدینداریفرزندانخودداردومعتقداستمیزاندیندارینسل
هاتغییریروینداده،بلکهبرداشتهاو


جدیدکاهشنیافتهودراصولدینوابعاداعتقادیآن
هاتغییریافتهاست.بااینهمه،میزاندینداریباتوجهبه


تعابیرآنانازدینوشیوۀدینداریآن
ابعاداعتقادی،مناسکیوپیامدیدردونسلتفاوتبارزیداشتهودرافرادنسلاولبیشتراز
طوریکهمیزاندینداریو بهعبارتدقیقتر پایبندیدینیدر

افراد نسلدوم بودهاست؛ 
به
دومیهابودهاست.همچنینتفاوتبین
نحوبارزیبیشتروبیشازدوبرابرنسل 

اولی 
هابه
نسل 

درحالیکهدراینزمینهدرمیان

دومیهابرحسبجنسنیزمتغیراستو
هاونسل 

نسل 
اولی

پدرانوپسران تفاوتکمتریوجود دارد ،این تفاوتدرمیانزنان نسلاولیو دومی بسیار
بیشترودالبرپایبندیدینیکمتردختراننسبتبهمادرانشاناست .
شوندگانبهجزچندنمونهکهامکان


درزمینۀمزایاومعایبحکومتدینی،بیشترمصاحبه

کومتاسالمیتوسطغیرمعصومرابهکلردکردند،همهضمنتأکیدبرارجحیت

برقراریح
حکومتاسالمیبرحکومتغیراسالمیمعایبیهمبرایآنذکرکردند.بیشترینمعایبیکه
خوردنبهدینبهدلیلعملکردبدواشتباهاتحاکماندینیوبیشترینمزیت


ذکرشد،ضربه
عهبودهاست.همچنینغالبمصاحبهشوندگانبراینباوربودند

اجرایقوانیناسالمیدرجام
که عملکرد حاکمان بهعنوان نمایندگان دین و ارزشهای دینی ،تأثیر مستقیمی بر دینداری
نسلجوانداشتهاست .
ازنظررویکردبهانقالباسالمی،غالبافرادنسلاولباستودنارزشهایانقالب،ازدوران


هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰۱بهاروتابستان۰۹۱۱


پژوهش
42

عنواندورانیآرمانییادکردندوباافسوسازدورشدنازانقالبوکمرنگترشدن

اولانقالب 
به
ارزشهایدینیوانقالبییادکردندوتأکیدداشتنددرصورتبازگشتبهآندوران،همچنان

گرفتنحاکمیتدینیازارزشهایاولیۀانقالبیعنی


گرفتند.فاصله

درصفانقالبیونجایمی
عدالت ،احترام به رأی مردم ،مبارزه با فساد مالی مسئوالن حکومتی و ناکارآمدی برخی از
هاونارضایتیهایافرادنسلاولبود.افرادنسلجواننیزبا


نهادهایسیاسیدرزمرۀنگرانی
اینکهدورۀانقالبوجنگرادرکنکردهبودند،خواهانبازگشتبهارزشهایآندورهبودند؛

با این تفاوت که تصویرشان از آن دوره چندان مثبت و آرمانینبود و رویکرد تأملگرایانه و
نقادانهتری به انقالب و وقایع متعاقب آن دارند و تحلیلهای آنها جنبۀ اجتماعی و تاریخی

تریدارد.درهمینزمینه،یعنیرویکردبهانقالبونظامجمهوریاسالمی،یافتههای


پررنگ
میدهدمیزاناعتمادبهنهادهایسیاسیکهتاحدودزیادینمایانگررویکردافراد
کمینشان 
نحویکهاعتمادسیاسیکمدر
بهانقالبونظاماست،درمیاندونسلتفاوتزیادیدارد؛به 

اولیها (که انقالب و شرایط جنگ را درک کردهاند)  41درصد است که خود قابلتأمل
نسل 

دومیها
ترآنکهایننسبتدرنسل 


رفتکهدرخیابانایرانبیشترباشد.جالب
استوانتظارم 
ی
بالغبر۱۱درصدبودهاست .
اولیهاحفظگفتمانانقالبوجنگوپاسداری
بیشترینانتظارازدولتمرداندرمیاننسل 


دومیها پایبندی به ارزشهای دینی و انقالبی ،رعایت حقوق
از ارزشهای دینی و در نسل 
کردندولتمردانبهوعدههاییبودکهبه


هایمردموعمل

شهروندی،توجهبهنیازهاوخواسته
مردمدادهاند .

درزمینۀدینداریودگرگونیآندردورۀاخیر،افرادهردونسلضمنپذیرششیوههای

جدیددینداریمعتقدبودندتغییراتپدیدآمدهبهاصولوبعداعتقادیدینمربوطنیست،بلکه
بهشیوۀعملبهاحکامومناسکدینیمربوطاست.بهعبارتدیگر،مظاهردینداریدگرگون
شده و در اصل دینداری ،تفاوت چشمگیری میان دو نسل وجود ندارد .بااینهمه در زمینۀ
وضعیتدینداریودگرگونیآن،زنانومرداندیدگاهمتفاوتیدارندوبهطورکلیمرداننسبت

بهزناندرموردوضعیتدینداریدردورۀکنونیرویکردمثبتتریابرازکردند.همچنیننسل

اولزناننگاهبدبینانهتریبهوضعیتدیندارینسبتبهنسلدومزنانداشتند .

نتیجۀشایانتوجهدربارۀمیزاندینداریکهدربخشیافتههایکمیبهآندستیافتیم


آناستکهوقتیدینداریراباتوجهبهابعادمختلفآنمطالعهکردیم،میزاندینداریدر
هااستوتفاوتمیزاندینداریدرمیاندونسلدرزنانبهنحو

هابیشترازنسل 
دومی

نسل 
اولی

بارزی بیشتر از مردان است ،یعنی درحالیکه در این زمینه در میان پدران و پسران تفاوت
اندکیوجوددارد،اینتفاوتدرمیانزناننسلاولیودومیبسیارزیاداستومیزانپایبندی


هایدینیوانقالبیدربیندونسلازخانوادههای 4۹...


دگرگونیارزش

دینیدرنسلمادرانبهنحوچشمگیریبیشترازنسلدخترانموردمطالعهاست .

یافتههای کمی مرتبط با ارزشها و نگرشها مؤید آن است که بهلحاظ گرایش به رفاه
 
مادی،تفاوتزیادیبینافراددونسلوجودندارد،اماگرایشبهزندگیمدرن،آزادیگراییدر

رفتارهایاجتماعیوفردگراییدرافرادنسلدومبهمیزانزیادیبیشترازافرادنسلاولاست .

میزاناعتمادبهنهادهایسیاسیکهتاحدزیادینمایانگررویکردافرادبهانقالبونظام
نحویکه اعتماد سیاسی بالغ بر نیمی از
است ،در میان دو نسل تفاوت زیادی دارد؛ به 
تأملاستوانتظارمیرفتکهدراینمنطقهبیشترباشد.


هااندکاستکهخودقابل
نسل 
اولی

دومیهابالغبر۱۱درصدبودهاست .
ایننسبتدرنسل 

نکتۀتأملبرانگیزترآناستکه

هانشانمیدهدحضوردیندرزندگیهردونسلسببشدهکهدر


نگاهیکلیبهیافته
هاونگرشها ،تفاوتهایچشمگیریدرمیاندو نسلدیده نشود.هرچند نسل


زمینۀارزش
ترنگاهمتفاوتتریبهمسائلدینیداشته،اماکاهشالتزامبهبرخیرفتارهایدینیدر


جوان
جوانانموردمطالعهبهفرسایشدینوکنارزدناعتقاداتدینیمنجرنشدهاست،بلکهشیوۀ
شوندگانبهسایرپرسشها


هایمصاحبه

هاازدینتغییریافتهاست.پاسخ

دینداریوفهمآن
شمارمیرودواینمسئلهدر

دومی 
هابه
دهددینهمچنانبخشمهمیاززندگینسل 


نشانمی
هایآنهانیزبارزاست .

ارزشهاونگرش


۰۹۱۱بهاروتابستان،۰۱شمارهپیاپی،۰۱دوره،هایانسانشناسیایران
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