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 چکیده

تغییراتچشمگیریدرباورهاوارزش هایفرهنگیپدیدآمدوبادرایرانپسازانقالباسالمی،

نسلفرازونشیب بین در امروزه که آنجا تا شد؛ همراه شاهدهایی شهری، خانوادۀ گوناگون های

دوچونروبرایشناختچنهایارزشیوباورهایدینیهستیم.ازاینهایبارزیازنظرنظامتفاوت

جهت خانوادهگیریارزشاینتغییرات، افراد نسلاز دو در انقالبیرا هایمذهبیوهایدینیو

)کیفی تلفیقی روشتحقیق، کردیم. مطالعه داده-انقالبی روشگردآوری و وکمی( مصاحبه ها،

 از متشکل مطالعه، مورد نمونۀ است. 5۱پرسشنامه از هدفمند، شیوۀ به استکه میانخانواده

شدهخانواده برگزیده ایران خیابان ساکن مذهبی های وجودیافتهاند. نمایانگر پژوهش، های

هاهاینسلیدرنوعدینداریافرادموردمطالعهاست.درزمینۀتغییروضعیتدینداری،یافتهتفاوت

بادرنظرگرفنشانمی بیشازسایرابعاددستخوشتغییربودهاست. تنسهبعددهدبعدمناسکی،

افرادنسلدوم از نسلاولبیشتر پیامدیمشخصشدمیزاندینداریافراد مناسکیو اعتقادی،

هابرحسبجنسنیزمتغیرودرزنانبیشتردومیهاونسلاولیعالوهتفاوتبیننسلبهبودهاست.

هایرفتننظامازارزشگدرزمینۀرویکردبهانقالبونظام،هردونسل،منتقدفاصلهازمرداناست.

تریدارند.همچنینهارویکردنقادانهدومیهاهستند،امانسلاولیۀانقالبوخواهانبازگشتبهآن

دهدمیزاناعتمادبهنظامسیاسیدرهردونسلهایکمینشانمیدرزمینۀرویکردبهنظام،یافته

هاکمتربودهاست.دومیاندک،امادرنسل

 هایانقالبی،پایبندیدینی،تغییراتفرهنگی،تکثرانواعدینداری،نسل.ارزشلیدی: های ک واژه
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 مقدمه و بیان مسئله
تفاوت و ارزشی تغییرات بینبروز پدیدههای جهاننسلی، متعاقبای که است شمول

جهانصنعتی جمله از همۀجوامعمعاصر در نیمقرنگذشته، در گسترشمدرنیته شدنو

هایسنیدارند،بیشترنیافتهرویدادهاست.جوانانکهنوگراییبیشتریازسایرگروهتوسعه

هاوساختارهایمستقردینیوحکومتیوبازاندیشیدرقواعدزندگیروزمرهدرپینقدارزش

هایشانهستند.وبهبودبخشیدنبهشرایطزندگیوتحققآرمان

عالوهبرجوانیجمعیت،شاهدگسترشمظاهرمدرنیتهازهایاخیر،جامعۀمانیزدردهه

هایجمعی،رشدطبقۀمتوسطوورودفناوریجملهافزایشسطحسواد،گسترشوسایلارتباط

به تغییراتی چنین است. بوده نگرشخودیجدید در موجبتحول ارزشخود و افرادها های

رهنگیونوسازیاجتماعیواقتصادی،وقوعشود،اماعالوهبرجریانعامنوگراییفجامعهمی

انقالبوجمهوریاسالمینیزازرخدادهایخاصوتأثیرگذاردرچهاردهۀاخیربودهاستکه

نوبۀخودبروسعتوپیچیدگیتغییراتاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیافزودهودرشرایطوبه

هایآنانجادکردهوبراختالفآراوایدههایقبلوبعدازانقالبتفاوتایتجاربتاریخینسل

بیننسل در امروز که آنجا تا است؛ نهاده خانوادهتأثیر در شاهدهایگوناگون هایشهری،

بههایآشکاریدرنظامپیدایشتفاوت ایکهبرخیگونههایارزشیوباورهایدینیهستیم؛

یادشدهراهمدراعضاییکخانوادهواند.تفاوتیاشکافنسلینامیده«شکافنسلی»آنرا

توانمشاهدهکرد.همدرکلجامعهمی

هایسنتیمذهبی)لزومرعایتانقالباسالمیبانوعیایدئولوژیتلفیقیومرکبازارزش

هاینوین)مانندگسترشدموکراسیوایجادقواعددینیدرروابطمیانزنانومردان(وارزش

شناختنحقفعالیتاجتماعیبرایزنانورسمیتاعیدموکراتیک،بهنهادهایسیاسیواجتم

نسل نهاد. حاکمیتملی عرصۀ به پا برقراریدموکراسیدینی(، و ازاولیمردان غالباً که ها

حکومتمردمیدر نوعیدموکراسیدینیو سعیکردند انقالببودند، طرفداران و فعاالن

ایطوالنیازجنگ،کمبودهاوتابانقالب،دورهتدورۀپرتبکشوربرقرارکنند،امابعدازگذش

نسل کردند. تجربه مشکالتاقتصادیرا فضایجهانیو نیز شرایطداخلیو در هایبعدی،

هایانقالبوکامالًمتفاوتیرشدکردندواگرچهدورۀانقالبوجنگرادرکنکردند،باوعده

(.۰۹11:11اند)بشیریه،شرایطمواجهبودههایناشیازاینکمبودهاومحرومیت

بهاقتضایجوانی،روحیۀخاصیداردوروحیۀنوجویی ازاینگذشته،نسلجدیدمعموالً

هایجدیدهستند،تمایلوتغییرخواهیدرآنزیاداست.افرادایننسلکهغالباًخواهانتجربه

به نظمطورکلیمعطوفبهآیندههستندبهآزادیدارندو با بنابراینبیشترینناسازگاریرا ؛

تحمیل و میموجود اینهاینهادیبروز از سوییبهدهند. از نسلجدید ویژگیرو، هایتبع
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آزادیروان و نوجویی که جوانی تحمیلشناختی از است، میخواهی موجود ازهای و گریزد

ارزش تأثیر تحت دیگر، نگرشسوی و اثها در و مدرنیته وسایلهای با دائمی مواجهۀ ر

بهارزشارتباط میهاونگرشجمعینوین، درتضادباهایجدیدیگرایشپیدا کندکهغالباً

هااست.اولیهایدینیوانقالبینسلارزش

کانالپیام منابعمختلففرهنگیو متعارضیکهنسلجواناز بعضاً هایهایگوناگونو

جامعه رسانهرسمی و میهاپذیری دریافت غیررسمی فناوریی کنار در ارتباطیکنند، های

هایارزشیتأملبیشتریکنندوباتوجهگیریهاوجهتکندکهدراینپیامجدیدایجابمی

رودستبهانتخابوعملبزند.هایمتکثرپیشبهشرایطاجتماعیوگزینه

تواندنقشمهمییوسیاسیمیهایدینویژهارزشنسلیبههایارزشیبینشناختتفاوت

جوان، نسل که آنجا از و کند ایفا موردمطالعه مردم اجتماعی تحوالت مسیر شناخت در

آن رویکرد مطالعۀ هستند، جامعه فردای ارزشگردانندگان به رایجها سیاسی و دینی های

می ترسیم وضعیتآتیجامعه دورنماییاز زیرا داهمیتدارد؛ پژوهشحاضر همینکند. ر

هایزیربودهاست:راستاصورتگرفتهوهدفآنپاسخگوییبهپرسش

هایدینیوانقالبیدارند؟هایموردمطالعهچهرویکردیبهارزشهریکازنسل .۰

اند،سیرتحوالتارزشیدرنسلاولموردمطالعهکهدوراناولیۀانقالبرادرککرده .2

 چگونهبودهاست؟

یراتارزشیدردونسلموردمطالعه)والدینمیانسالوفرزندانعواملمؤثربراینتغی .۹

 اند؟جوانشان(کدام

رویکرد نظری پژوهش
هایپسخصوصدرسالنظاماجتماعیدرایرانبامقولۀدینپیوندقویداردوبحثدینبه

مسئله اسالمی، انقالب از همچنین است. بوده محوری رسانهای وگسترش ارتباطی های

سویبینشاجتماعی،فرهنگیودینیمردمبهایتازههایهرروزدریچههایاطالعاتی،فناوری

ورزیدرجوامعرسدنظریۀپیتربرگرکهدرتبییندگرگونیدیننظرمیروبهگشاید.ازاینمی

جدیدبهایندوعاملتوجهدارد،برایاینمطالعهمناسبوکارآمدباشد.

 جمله از تأثیربرگر تحت که است دین مطالعات حوزۀ در تأثیرگذار اندیشمندان

زداییوتضعیفباورهایدینیخصوصوبر،برتأثیرمدرنیتهبرافسوناندیشمندانکالسیک،به

بهبسطنظرات همتگماشت.اودرجوامعجدیدتأکیدکردودردورۀابتدایتفکرخویش،

برنظریۀسکوالرشدن)دنیوی دردههشدندین( اما هایپایانیگرحاصلهمیندوراناست،

حاصلآن،نظریۀتکثرگراییدینیدرکهسدۀبیستم،چرخشینظریدراندیشۀاوپدیدآمد
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(.۰۹11:۰۰5زاده،جوامعجدیداست)یوسف

جوانب ماهیتو معطوفبه بود مشغولکرده را ذهنبرگر ابتدا در پرسشاساسیکه

دنیوی )مسئلۀ خصوصیفردیشدن و دینشدن نقش آن، براساس که بود. دین شدن(

سازیومعنابخشیبهزندگیاستکهالزمۀزندگیفردیواجتماعیاستوچنانچهاینمدل

(.۰7۱دهد)همان:شدنرویمینقشکمرنگشود،سکوالریسمیادنیوی

ازحدشدنبیشبهدنیویبرگردردورۀاولیۀتفکرخودبرایننظربودکهفرایندمدرنیته،

ویژهدربعدرفتاریومناسکی(،رومیزانالتزامبهدینداری)بهجوامعمنجرخواهدشد.ازاین

فکریبه دورۀ این در برگر یافت. خواهد کاهش مدرنمرور فرایند نوعیاش، با را شدن

میدنیوی همراه شدن کاهشحضور موجب که مهمی عامل او، نظر از و دردانست دین

شدندراینرویکرد،فرایندیعاماستشدناست.دنیویشود،عقالنیهایاجتماعیمیعرصه

گیرد.دراثراینتنهاساختارهایاجتماعیوذهنیتعمومی،بلکهخوددینرانیزفرامیکهنه

ازفرایند،نهادهایدینیدرعرصۀساختاریونمادهایمذهبیدرعرصۀذهنیاعتبارشانرا

می میدست کسب آن از کمتری مشروعیت افراد درنتیجه بهدهند. و فزایندهکنند اینحو

بینندتابهکمکدهندوبههمیندلیل،دیگرنیازینمیباورپذیریدینیخودراازدستمی

بارشددانش»هایبرآمدهازآن،بهتوجیهافکاریااعمالخودبپردازند؛چراکهدینیاآموزه

مشخصع و پدیدهلمی دالیل و منشأ درشدن دین عقالنیتابزاری، اهمیتپیداکردن و ها

(.۰۱27:۰۱1)برگر،«دهددنیایکنونیاهمیتخودراازدستمی

 دهۀ از بعد مربوطبه برگر اندیشۀ دوم دنیوی۰۱2۱دورۀ نظریۀ طیآن، که شدنبوده

آوردبراساسایننظریه،آنچهمدرنیتهباخودمیجایآن،تکثرگراییدینیمطرحشد.تعدیلوبه

ازدنیوی برگر منظور پیدایشانواعجدیددینداریاست. بلکهتکثرگراییدینیو شدننیست،

همزیستیمدنیگروه قومیودینیدریکجامعۀواحداست.تکثرگرایی، هایمختلفنژادی،

ا،عواطفونهادهایدینیمنجرنخواهدشد،بلکهنوسازیوعقالنیتهمراهآنلزوماًبهزوالباوره

(.۰۹1۰:۰۱شود)برگروهمکاران،دردنیایمدرن،شیوۀدینداریدستخوشتغییرمی

کند؛بهاینمعنااستفادهمی«جهاناجتماعیزیست»برگربرایتبیینعاملتکثر،ازمفهوم

حرفه و مشاغل زیستکه گوناگون، گوناگونیجهانهای میهای ایجاد تکثرگراییرا کنند.

شدناست.منظوراوازتوسعۀشهری،فرایندیدرسطحآگاهیحاصلتوسعۀشهریوشهری

هایتفکر،احساسورفتاراست.بهاینترتیبکهشهرپدیدآورندۀسبکیاززندگیشاملشیوه

جمعیواطهایارتبشدنآگاهیاستکهخودحاصلپیدایشورشدرسانهومتضمنشهری

مدام-هایارتباطیفناوری زندگیشهریتوسطاینوسایل، در است. بوده اطالعاتیمدرن

هنجاریتازه میتعاریفشناختیو منتشر و اینرسانهایابداع ارتباطبا و بهشود معنایها
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سطکردنآگاهیاست.اینفرایند،ازراهاطالعات،ذهنفردرامنبمشغولیتیدائمیبهشهری

کند.درجهانیکههمهکندوبههمیندلیل،یکپارچگیوانسجامذهنیفردراسستمیمی

زمینه آنچهدر استو نوعقطعیتدشوار دستیابیبههر ایازچیزدرحرکتیدائمیاست،

باشد)برگرونظرمیزندگیاجتماعیفرددرستبه رسدممکناستدرموقعیتیدیگرخطا

(.1۱-۰۹1۰:11همکاران،

 عنوان با وضعیت این از ارزشی»برگر تکثرگرایی می« بهیاد تدریجیکند. رشد موازات

دیگرانیمرتبطمی با ناگزیر فرد معناها،چندگانگی، اعتقادیندارندو باورهایاو شودکهبه

ییشانحاکماست؛یعنیفردباتکثرگراهاواعتقاداتمتفاوتوگاهیمتضادبرزندگیارزش

(.۰۹71:۰۹۹شود)همیلتون،رومیعقیدهروبهمعرفتیناشیازبرخوردبادیگرانناهم

شدتبامقولۀدینپیوندنظاماجتماعیوسیاسیایرانازدورۀانقالباسالمیتاکنون،به

فناوری گسترش است. پلخورده و ارتباطی روزهای هر متعدد، و متنوع ارتباطی های

گشایدوکمترکسیسویبینشاجتماعی،فرهنگیودینیاینمردممیبههایجدیدیدریچه

استکهاینتغییراترادرزندگیروزمرۀخوداحساسنکند.ورودفناوریوفرهنگنهفتهدر

به آن، بیبطن افزایش اقتصادی، و سیاسی گستردۀ و عمیق تحوالت مصرفعالوۀ سابقۀ

امکاناتجدید ورود شبکهکاالهایجدید، اینترنتو زندگیهایماهوارهارتباطینظیر ایبه

شده ما جامعۀ در موجبتغییراتارزشیگسترده ارزششهروندان چالشیمیان که هایاند

رودرپژوهشحاضر،(.ازاین۰۹12:۰2وجودآوردهاست)ارمکیوخادمی،سنتیومدرنبه

نسلازاعضایخانوادهواکاویشدهاست.هایارزشیدردوایتطبیقی،دگرگونیطیمطالعه

 روش تحقیق
جانبۀتغییراتارزشیودینداریدربیندونسل،ازروشترکیبیبرایشناختدقیقوهمه

گرفته بهره روشکیفی بر تأکید با پژوهش)آمیخته( بیشتر ایم. زمینۀ در که وضعیتهایی

مایشیوکمیانجامشده،اماپژوهشگیریارزشیصورتگرفته،باروشپیدینداریوجهت

ازروشترکیبی،یعنیشناختیانجامگرفتهاست.دراینتحقیقحاضربارویکردکیفیوانسان

روشمجموعه کهکاربردهمایاز چرا گرفتیم؛ موازیایندوهایکیفیوکمیبهره زمانو

روشموجبشناختبهترابعادمختلفموضوعمی ۰۹۱۰شود)کرسول، دنزین، در۰۱۱5؛ .)

انسانپژوهش کیفی بههای و دگرگونیشناختی مطالعۀ زمینۀ در بهویژه ارزشی منظورهای

جویانالزماستمطالعهدرمیدانیمشخصهایمشارکتهاوبرداشتضرورتشناختذهنیت

اجتما در بتواند محقق تا گیرد محدودیانجام رویافراد و ایران( خیابان اینجا مورد)در ع

هاومقاصدذهنیمردمموردمطالعهنائلمطالعهنفوذکندوبهشناختازدرونوفهمبرداشت
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بدین پرسششود. به پاسخگویی برای مصاحبۀمنظور با نخست وهلۀ در پژوهش، های

مصاحبه،ساختنیمه اتمام از بعد و کردیم آغاز را پژوهش مورد افراد روی مطالعه یافته،

 مشارکتپرسشنامۀ اختیار در سؤاالتکوتاهی و عینی مشخصاتفردیو تا دادیم قرار جو

هایپرسشنامهبهشرحزیربودهاست:تکمیلیرادرآندرجکند.محورهایمصاحبهوسؤال

 محورهای مصاحبه
 شود؟.ازنظرشمادیندارییعنیچهودینداربهچهکسیگفتهمی۰

هاییوجودهاوتفاوتمیاندینداریوالدینوفرزندانچهشباهتکنیددرخانوادۀشما.فکرمی2

 دارد؟

 شدندینیاحکومتدینیچهپیامدهاییبرایجامعهدارد؟.بهنظرشماسیاسی۹

انقالباسالمیداشته5 انتظاریاز چه نسبتبه. دیدگاهتان اینزمینه در آیا دارید؟ و اید

 گذشتهتغییرکردهاست؟

اریازجمهوریاسالمیودولتمردانآنداریدوآیادراینزمینهنسبتبهگذشته.چهانتظ4

 نظرتانتغییرکردهاست؟

 کند؟هایدینیباتوجهبهشرایطاجتماعیوتاریخیتغییرمی.ازنظرشما،آیااحکاموآموزه2

 ؟شود.بهنظرشما،چهچیزسببدگرگونیدیندارییاهویتدینییکفردمی7

 کنید؟.وضعیتدینداریرادرشرایطکنونیایرانچگونهارزیابیمی1

 مفاهیم و عوامل مورد مطالعه در پرسشنامه
زمینه اطالعات درج ازبرای مصاحبه بر عالوه نیاز، مورد اطالعات تکمیل و عینی و ای

ت:پرسشنامۀکوتاهیاستفادهکردیم.پرسشنامۀیادشدهدرچهارقسمتتنظیمشدهاس

 شناختی:سن،جنس،تأهل،اشتغالوتحصیالت؛هایجمعیت.ویژگی۰

ورزی؛.سنجشابعاداعتقادی،مناسکیوپیامدیدین2

ها؛هاونگرش.سنجشتکمیلیباورها،ارزش۹

هاومواضعسیاسی..سنجشتکمیلیارزش5

هایارزشیموردانداز:شناختمیزاناهمیتواعتبارمقولهاهدافویژۀاینپژوهشعبارت

هایموردتوجهدرهردوهایمهممیانارزشنظردردوگروهوالدینوفرزندان،شناختتفاوت

هایدینیوانقالبیونیزمقایسۀمیزانپایبندیهادرارزشهاوشباهتنسل،شناساییتفاوت

تفکیکجنسیتآند نسلبه مصاحبهینیدو با اینموضوعاتصرفاً مطالعۀ که آنجا از ها.
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سنجه فنونتکمیلیو از نیازمنداستفاده پرسشنامه،ممکننیستو در است، هایچندگانه

انداز:هایمهمراشناساییودرقالبمقیاسطراحیکردیمکهعبارتشماریازشاخص

بعدمیزانالتزامفردبهابعادمناسکیوپیامدیدیناسالمشامل ازنظر«پایبندیدینی»الف(

پیامدیدینداریبامتغیرنگرشبهرابطهباجنسمخالفوبعدمناسکیبامتغیرهاینوع

پوششمناسببرایزناندرعرصۀعمومی،میزاننیایش،میزانتقیدبهخواندننمازهای

یومیهوروزۀماهرمضان.

دهندۀگرایشبهسنتدینینوعینشاندرچهارزمینهکههمگیبه«هاهاونگرشارزش»ب(

گراییوگرایشبهزندگیمدرن،معیارهایانتخابیامدرنیتهاست،توسطمتغیرهایمادی

 گراییدررفتارهایاجتماعی.همسرمناسب،فردگرایی،وآزادی

 ا»پ( جمهوری نظام و انقالب به سالمیرویکرد بهبه« نسبت فرد مواضع نگرشو وسیلۀ

نظام رسمی نهادهای عملکرد و کارایی به اعتماد میزان شامل سیاسی نظام نهادهای

)مجلس،قوۀقضائیه،شوراینگهبان،مجمعتشخیصمصلحت،صداوسیما،شهرداری،سپاه

پاسدارانودولت(.

 محدودۀ پژوهش
یکیازمناطق۰2شهرتهراناست.منطقۀ۰2نطقۀمحدودۀپژوهشخیابانایرانواقعدرم

دلیلشرایطخاصاجتماعی،شودوخیابانایرانبهقدیمیومرکزیشهرتهرانمحسوبمی

عنوانمحدودۀموردمطالعهانتخابفرهنگیوسیاسیوگرایشمذهبیوانقالبیساکنانشبه

ازغر اینمنطقهازشمالبهخیابانانقالب، ببهخیابانحافظوخیابانوحدتشدهاست.

ازشرقبهخیابان ازجنوببهخیابانشوشو اتوبانشهیدمحالتی۰7اسالمی، و شهریور

می منطقهمحدود و امامزادهشود و بزرگ و متعدد مساجد با اطهارای ائمۀ ساللۀ از هایی

السالم(است.)علیهم

کنیسه آتشکدهکلیساها، و نیزها محله این وهای عبادی مکان و دارد کهنی تاریخچۀ

کهجزو دارد بناهایتاریخیمتعددیوجود اینمنطقه در است. زیارتیاقلیتدینیکشور

قدیمی از یکی که ایران خیابان شمالی ضلع در است. کشور فرهنگی ومیراث ترین

خیابانپرجمعیت ترین منطقۀ می۰2های گرفتمحسوب قرار مجاهدین خیابان کهشود، ه

کند.بافتاجتماعیاینمحلهدرطولزماندرهایبهارستانوشهدارابههممتصلمیمیدان

دراینخیابان،چیزیکهزیاددیدهمی شودمدرسهومسجداستکهحالتغییربودهاست.

مدرسه هایاسالمیوغیرانتفاعیمتعددیدراینارتباطمستقیمیبافرهنگمردمآندارد.

مدارسخیاب داشتهو سابقوجود از مدرسۀعلویکه و رفاه جملهمدرسۀ از دارد، انوجود
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ایندبیرستان از است. احداثشده بعدها اسالمیکه شخصیتموتلفۀ هایسیاسیمهمیها

هایروشنفکریدینیسرشناسیدرآمدهاست.جمهور،رؤسایمجلسونیزچهرهمانندرؤسای

اینمحلۀبزرگ،هریکمسجدوحسینیۀخودرادارند.علتوجودتردردلهایکوچکمحله

بچه زیاد تعداد اول، درجۀ اینخیاباندر در مدرسه سپسجواینهمه و هایاینمنطقه

از نیز اینمدارسرا دانشآموزان از بخشی البته است. بوده فرهنگیخاصآن مذهبیو

 آورند.امیشهربهاینجهایمذهبیسایرمناطقخانواده

خیابانخیابانایرانبه با اینخیابانجاییلحاظفضایبیرونی، هایدیگرمتفاوتاست.

روهایآنتنگاستوفقطمحلزدنیاگذرانوقتدربیرونازخانهندارد.پیادهبرایپرسه

اینخیابانتقرعبوراستنهجاییبرایقدم وجودجمعیتزیادش، با یباًزنیوگذرانوقت.

تعطیل هنگام جز معموالً نمیخلوتاستو آندیده تجمعیدر اذان، شود.شدنمدارسیا

روزهایتعطیلواقعاًخیابانتعطیلاست.زندگیشبانهدراینخیابانجزدردوموقعازسال

دیدهنمییعنیایاممحرموشب بافتسنتیاینمنطقهراهایاحیا نظمیخودجوش، شود.

ساکننمیحفظکرده اینجا در نباشند همگون اینفضا با افرادیکه متقابالًاست. و شوند

نمی چنینافرادیمسکناجاره به اینمحله اینخیابانکافیساکنان در شاپوجوددهند.

هااند.زندگیدرخانههاهمجاییبراینشستنندارندوبیشتردرحدآشپزخانهندارد.رستوران

یراهنوزهممیاناندرونیوبیرونیتفکیکیجدیوجوددارد.ز جریاندارد؛

جزومناطقجنوبیشهربه امامردمآنبیحسابمیاینجاتقریباً درآید، بضاعتنیستند.

محله خانهایخانوادههر اعیانیزندگیمیهایمرفهدر البتهخانوادههایبزرگو هایکنند.

آن کنار در هم مرفه وجودکمتر آنها غالب که بهدارند بازاری یعنیها سنتی، معنای

خانهبازاری انقالبیهستند. ازبیرونبزرگواعیانیبههایمذهبیوبعضاً امانظرمیها رسد،

هامتفاوتاست.تمکنوتنعمدرآنچندانمشهودنیست؛زیرانسلاولاینوضعداخلآن

نشان بساکناناعتقادیبه برایهدادنثروتخود بزرگیمنازلبیشتر معنایامروزیندارند.

برگزاریهیئتوبرگزاریمراسمافطاریاست.دربینافرادایننسل،باتوجهبهپایبندیبه

بادوچرخهیاارزش هایدینیوانقالباسالمی،تجملمذموماست.بازاریاناینمحلهعمدتاً

هاییمحلمطلوبیبرایدیندارانباچنینویژگیروند.اینخیابانتاکسیبهمحلکارخودمی

سنتیاست،حتیاگرخودساکنآنجانباشند.

ساخت از بعضی در جز ایران است.محلۀ داشته را فرهنگی تغییرات کمترین وسازها،

به دینهمیشه و بوده اینخیابان اصلیساکنان مشخصۀ یکعاملدینداریهمواره عنوان

هایرسدشاخصنظرمیبازدارندهومقاومدرمقابلتغییراتمدرنیتهعملکردهاست،ولیبه

هایجدیداینمحلهمتحولشدهودرشرایطساختارییدرمیاننسلدینداریونوعدیندار
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ارزش و هنجارها تحتتأثیر بهجدید، خیابان خود اگرچه است. گرفته قرار ظاهرهایجدید

الیه ولی نداشته، چشمگیری باتغییر پدر اگر است. شده متحول خیابان این درونی های

می سرکار به حتمدوچرخه االنپسر باالرفت، یکماشینمدل دانشگاه، قبولیدر از بعد اً

خیابان به اینمحله از ازدواج، از بعد اینپدران فرزندان بیشتر دارد. هایباالیشهرجایزه

اند.باهمۀهاساکنباالیشهرشدهاندوگاهیدیدهشدهخوداینپدرانهمهمراهباآنرفته

دهند،ظواهرموجودبیانگرآنظفرهنگاینخیابانمیاهتمامواهمیتیکهافرادمحلهبهحف

به و اجتماعی تغییرات که آراماست فرهنگی، تغییرات آن ایندنبال ساکنان میان در آرام

توانخیاباننفوذکردهاست.شایدروندظاهریاینتغییراتکندباشد،ولیوجودداردومی

لباس طرز در را شیوهآن و دگرگونیارزشهایزندگپوشیدن کرد. مشاهده آن هایجوانان

نمییک اتفاق میشبه نشان را خود جدید نسل جایگزینی با ولی دگرگونیافتد، این دهد.

صورتتغییردرنوعدینداری،تغییردرسبکزندگیودرکذهنیازسعادتوبهروزیدربه

شود.نسلدومنمایانمی

 ادهگیری و فنون گردآوری د شیوۀ نمونه
گیرد.دراینپژوهشنیزصورتهدفمندصورتمیگیریعمدتاًبههایکیفی،نمونهدرپژوهش

هایمذهبیساکندرخیابانهایموردمطالعهمتناسبباموضوعتحقیق،ازبینخانوادهنمونه

 است. شاملنمونهایرانانتخابشده شامل5۱ها 2۱خانوار و دختر و پسر2۱مادر و پدر

والدینبیشازاست سالدارندتاشرایطانقالبرادرککردهباشندوفرزندانیدرردۀ54.

 22سنی ارزش۹2تا با آشنایی و اجتماع به ورود معرض در تا باشند داشته وسال ها

مشخصۀاصلینمونهنگرش باشند. گرفته انقالبیوهایجدیدقرار داشتنگرایشدینیو ها

هادرحالحاضردراینمحلهمحلۀایرانبودهاست؛اگرچهتعدادیازآنسکونتبلندمدتدر

وگوضبطوبعدهادرجریانگفتاند.مصاحبهمکانکردههایاخیرنقلحضورندارندودرسال

مکتوب طبقهاز پساز و شده استخراج مصاحبه محورهای به توجه با وشدن تجزیه بندی

تحلیلشدهاست.

موداده بههای نیاز نیمهرد مصاحبۀ است.ساختوسیلۀ شده گردآوری پرسشنامه و یافته

هاوموضوعپژوهشانجامگرفتهوازپرسشنامهبرایهادرمحورهایمربوطبهپرسشمصاحبه

دراینمرحلهازپژوهش،درجمشخصاتفردیوکسباطالعاتتکمیلیبهرهگرفتهشدهاست.

ایدراختیارفردقرارفرادموردپژوهشراآغازکردیموسپسپرسشنامهابتدابامصاحبه،مطالعۀا

هایتکمیلیرادرآندرجکند.هایعینیودادهدادیمتامشخصاتفردی،ویژگی
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 های مصاحبه یافته

 دختران -مادران

شدیم.درمحوراولمصاحبه،برداشتافرادنسلاولودومزنانراازدیندارودینداریجویا

درتعریفدینداری،نسلاولباتأکیدبررعایترفتارهایمذهبیوانجاممناسکوشعائردینی

برایبه داشتند؛ هماناخالقدینیهماشاره اهمیتباطندینیا به عنواناولویتنخست،

 دهد:سالهومعلمتوضیحمی55مثالناهید

کهامامموسی کنم.صدردرمورددینداشتندبیانمیمندرتعریفدینداریتعبیریرا
آیینی دینو چه به ملتزم فرد که بشناساند اینکه از فارغ واقعیکسیاستکه دیندار

بیان رفتارش اینهست، یعنی باشد؛ کهکننده باشد داشته اخالقی و انسانی رفتار قدر
ولیرفت نهاینکهدمازدینبزند، دینیاراونشانۀبیبپرسنداینفردبهکدامآییناست.

نفرمودندکهمنمبعوثشدمکه پیامبرفرمودمنمبعوثشدمبرایمکارماخالق. باشد.
شمارانمازخوانکنم.

و کردند تعریف اخالق به پایبندی نخست، وهلۀ در را دینداری )دختران( دوم نسل

ستند.افرادهردونسل،کنندۀدینداریدانحالرعایتظواهردینیراشرطالزموتکمیلدرعین

شمرند.کنندوأساسآنراتوجهبههمۀابعاددینبرمیدینداریرادراسالمخالصهمی

هایدینداریوالدینوفرزندانراجویاشدیم.هاوتفاوتدرمحوردوممصاحبه،شباهت

تناصولعنوانشباهتدردینداریدونسلذکرشداینبودکههردونسلدرپذیرفآنچهبه

هایهادرنوعرفتاروشیوهاندوتفاوتدینومسلماتآنوپایبندیبهمناسکدینیمشابه

نسلاولکندکهازآنمیانمیعملیبروزمی توانبهتغییرنوعدیندارینسلتعبیرکرد.

وداندجمعیمینبودنجامعهوخانوادهوگستردگیوسایلارتباطعلتاینتفاوترایکدست

علتایناختالف تعصبنسلدوم را چهنظرها ولیهایغلطیکه دینهمنباشد جزو بسا

می عنوانمیدینیپنداشته شود زهرا اینزمینه، در را۹۰کند. خود نظر دیپلمه و ساله

کند:گونهبیانمیاین
تم.دراصلامیادگرفتم.بعدهمباپوششاسالمیبهمدرسهرفمندینداریراازخانواده

امهیچمشکلیندارم.والدینمنبرایمنالگوبودند.حاالشایدمثالًپذیرشدینباخانواده
مادرممی آنچیزیکه زمینۀحجاببا اولوقتدر نماز یا باشم. تفاوتداشته خواسته

ولیدرعملشایدمقیدبهآن قبولدارم، منهماینرا خیلیمقیدهستند. خواندنرا
دراینموضوع،جامعههمتأثیرگذاراست؛مثالًهمینمفهومحجاب.مننب اشم.االنقطعاً

شایدبه پوششنباشد. شایداصالً باشدکهمطمئننیستمحجابیعنیپوشش. معنیحیا
این به قطعاً البته و یکپوششنیست... صرفاً زن. برای هم شده تأکید مرد برای هم

رواجپیداکردهنیست.ایکهدرجامعههمشیوه
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کند:سالهازنسلمادرانبهنکتۀمهمیاشارهمی55ناهید
یادمی که آنچیزیرا هیچنکتهدادندمینسلما وپذیرفت. پدر که دیننبوده ایاز

مادرمنازمنخواستهباشندومننپذیرفتهباشم.دربعضیچیزهامثلبحثموسیقی
نظردارم.درزمانماخانواده،مدرسه،جامعههمهدراختالفیاپوشش،االنبافرزندانم

می گفته خانواده در چیزیکه مدرسههمگفتهمییکسطحبودند. وقتیشددر شد،
می روشن هم را میتلویزیون گفته چیز همان وکردیم پرسشگری روحیۀ االن شد.

سکانال ما کم اطالعات و فرزندان برای اطالعات متعدد گذشتههای مثل شده بب
راحتیهرحرفیرانپذیرند.به

شدندینومزایاومعایبحکومتدینیدرمحورسوممصاحبهدربارۀپیامدهایسیاسی

تقسیماستکههاینسلاولبهدودستهقابلشدندین،دیدگاهپرسششد.دربابسیاسی

دست و پیامدهایمنفیدانستند فاقد اولحکومتدینیرا برایحکومتدینیدستۀ دوم ۀ

هاراضربهبهدیندرصورتاشتباهاتحاکمانبرشمردند.ترینآنمعایبیرابرشمردندومهم

نسل برحکومتغیردینیترجیحدادند. هردودستهحکومتدینیرا وجوددومیاما نیزبا ها

ند.پذیرفتنپیامدهایمنفیحکومتدینی،آنرابرحکومتغیردینیارجحدانست

انتظاراتآن بهانقالباسالمیو افرادرا دیدگاه اینکهآیادرمحورچهارم، پرسیدیمو ها

هادریافتیمهردونسلمادرنسبتبهگذشتهتغییرکردهاستیاخیر.ازتحلیلومقایسۀپاسخ

ارزش به دختر ارزشو از که دارند اعتقاد ولی هستند، وفادار انقالب های انقالب دورهای

هایاند.نسلدوماگرچهدورۀانقالبرادرکنکردهاست،خودراوفاداربهانقالبوارزشمانده

می همبستگی( همدلی، )سادگی، ارزشآن به بازگشت خواهان و است.داند انقالبی های

بهجنگوشرایطبحرانیوبیدومیحالشماریازنسلبااین ثباتیهاضمنتأییداینموارد،

ا ایننوستالژیدراظهاراتمنصوره مانندنسلمادراندیدنوستالژیکندارند. 52ولانقالب،

سالهکهدبیربودهنمایاناست:
زیستیجودورۀانقالبوجنگخیلیعالیبود.همهیکرنگبودند.همهرضایتداشتند.ساده

ندکهکمترمصرفکنند،دنبالتجملوفخرفروشینبود.همهدنبالاینبودکسبهبود.هیچ
مراسم و تشییعشهدا با عالیبود دیگر مذهبیهمکه جو باشند. داشته هایهوایهمرا

هاهمهبود،ولیمردمآرامشداشتند.مذهبی.بااینکهترسازجنگوبمبارانواین

گوید:سالهدرهمینزمینهمی27وطیبه
والمصادرهشدکهبعدهامعلومشداشتباهبوده.هاراگرفتند.خیلیاماوایلانقالبخیلی

هاهمهبهحسابانقالبودینگذاشتهشد.این
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انتظاراتشان اینکهآیا دولتمردانو ازجمهوریاسالمیو انتظاراتافراد پنجم، محور در

هانشاندادهردونسلازدولتمردانانتظاردارندنسبتبهگذشتهتغییرکردهپرسیدیم.پاسخ

مسائل به و کنند مقابله مالی و اخالقی فسادهای با جامعه در مدیریت تقویتسیستم با

اینمیان،فرهنگیو در بیشتریمعطوفکنند. اخالقیاتاسالمیتوجه گسترشفرهنگو

هایانقالبیاندوبیشترخواهانبازگشتبهارزشغالبمادراننگاهارزشیخودراحفظکرده

درحالی واقعهستند؛ نگاه دوم نسل افراد خواهانبینانهکه و دارند کنونی شرایط به تری

 اصالحاتساختاریعمیق ریحانه، مثال برای به۹۰هستند؛ دانشجو، و ازساله یکی عنوان

کند:دومیاظهارمیدختراننسل
ازانتظارمنایناستکهحکومتبهحقمنبه عنوانیکشهروندایرانیاحترامبگذارد.

هابرایمبارزهبافسادهاوسمتنظرمدیریتیبایدتوسطدولت،یکانقالبدرتمامیرده
بازنگریمال اجتماعیصورتبگیردو فساداخالقیو اداراتو اصالحاتینیزدریدر و ها

مدیریتشهریبایدانجامشود.

درمحورششمکهدربارۀدگرگونیدینداریدرجامعهوعواملآنمربوطاست،آنچهدر

مصاحبه دیهمۀ دگرگونی نه است، دینداری دگرگونی قبول دارد مشابهت زن ن.شوندگان

به جهتتضعیفدرنتیجه در دینداریرا دگرگونیدر مطالعه زنانمورد همۀ یکمورد، جز

منفیارزیابیمی برایآنذکرمیدینداریتعبیروآنرا کنندکهکنندوعواملمتعددیرا

ویژهدرزمینۀهایجدیدبههاعملکردحاکماندینی،ورودفناوریترینوپرشمارترینآنمهم

گوید:سالهباتحصیالتکارشناسی،می24اطاتاست.دراینزمینهفرزانه،ارتب
دینموجباینوضعیت از ناآگاهیمردم . اهلدین... بد عملکرد دولتمردان، بد عملکرد

دهندوبینند،آنرابهاصلدیننسبتمیشود.وقتییکرفتارنادرستازاهلدینمیمی
هایارتباطیزیادترتوانگفتباپیشرفتعلم،راهزدیگرعواملمیشوند.اکالًازدینزدهمی

مننوعیکهدریکاتاقنشسته مردمازهمهجایجهانارتباطبرقراراممیشده. توانمبا
آید.وجودمیشودوتغییراتنگرشیبهکنم.برایهمینتبادلفکریوفرهنگیزیادمی

هایدینیواحکامباتوجهبهشرایطاجتماعیوآموزهتغییرپذیری درمحورهفتمکهبه

تاریخیتغییرمربوطاست،غالبافرادهردونسلمعتقدندکهاصلدینتغییرناپذیراست،اما

اندیشمندانهایدینیبرحسبعصروزمانوشرایطاجتماعیتغییرمیآموزه و فقها کندو

کن اظهارنظر و پژوهش باید خصوص این در دینی زهرا، تحصیالت54ند. دارای ساله

کند:کارشناسی،اظهارمی
کند،مثلشطرنجوهایاستفادهازآنتغییرپیدامیاحکامدراصلثابتاست،ولیشیوه

موسیقی.یاصدایزنیکزمانیدرزمانماحرامبود؛چونحکممطربیداشتوازآندر
ولیاالنممجالسلهوولعباستفادهمی گویندکهازامامحکمدارندکهاگرصداییشد،
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زنحکممطربینداشتهباشدحرامنیست.درواقعاصلعوضنشده،بلکهشرایطتغییرپیدا
شودحکمتغییرپیداکند.کندوسببمیمی

این در پرسیدیم. شرایطکنونیرا وضعیتدینداریدر از ارزیابیفرد هشتم، محور در

توانجایداد.دستۀاولوضعیتدینداریرابسیاررادردودستۀکلیمیزمینه،نظراتافراد

روبه و میبد آنافول معیار و بهدانند جامعه ظواهر کسانیها دوم دستۀ است. حجاب ویژه

هستندکهمعتقدنیستندکهدینداریروبهافولگذاشتهاست،بلکهاعتقاددارندکهکمرنگ

گوید:ودیپلمهمیساله۹2شدهاست.زهرا
نمی خوب اینمن آدمبینم. شدهقدر ظاهری مسائل درگیر بهها نسبت مذهبی . اند..

یکدل در مندینداریرا غیرمذهبینسبتبهمذهبی. بودنافرادغیرمذهبیوعکسآن:
درنبوداختالفطبقاتیونبودنفقرو...میمی دانمکهجامعهخیلیدانمکهاالننیست.
ایم.یتخوبیندارد.ماازاصلدینفاصلهگرفتهوضع

کند:گونهبیانمیسالهمعلموکارشناسارشدنظرشرااین54زهرا
رود.تعدادسمتکمیتمیامروزوضعیتدینداریخیلیبدشده.دینداریماازکیفیتبه

اعتکافمی به میکسانیکه بیشتر هرسال جاروند دینداریدر ولیوضع چیزشود، معه
هاراببینید.فقطتظاهر.یکتوجیههمشایدهمینباشدکهدهد.هیئتدیگریرانشانمی

دردورۀآخرالزماندینداریسختخواهدشد.

 نسل پدران و پسران
دینداریارائهکردندو مشترکیاز نسلتعریفمشابهو مردانهردو اولمصاحبه، محور در

شاملظاهر)انجام اعتقادقلبی(دینداریرا باطن)حسنخلق، و ومناسکمذهبی( رفتارها

دادند،چندنفرهماعتقادداشتندهااولویترابهباطندینمیدیندانستند.هرچندغالبآن

همبه اصالحباطنرا حتماً نیتدرستوخداییانجامبگیرد، ومناسکبا دنبالاگررفتارها

یدربرداشتازدینداریبینپدرانوپسراندیدهنشد.خواهدداشت.درمجموعتفاوتزیاد

گوید:سالهباتحصیالتکارشناسیمی42علی
ایازپیامبرسؤالکرددینچیست؛وپیامبریککلمهگفت:دینآمدهبرایمکارماعرابی

درواقعدینداریاخالق منبعیدمیمداریمیاخالق. دانمکهکسیاهلباطندینآورد.
باشد،ولیظاهرآنرارعایتنکند.

دهد:سالهودیپلمهتوضیحمی51میثم
درکل،دیندارکاملکسیاستکههمظاهروهمباطندینراداشتهباشد.منمعتقدم

طورکاملرعایتکند،حتماًباطندینراهمدارد؛یعنیاگرنمازترااگرکسیظاهررابه
شوی.کروفحشادورمیبانیتدرستخواندی،ازمن
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کند:سالهدانشجواظهارمی21محمد
ریش یعنیمسجدرفتن، دینداری عوام، نزد مندر نظر به ولی سرکردن، چادر گذاشتن،

پیامبرمی منآمدمبرایکاملدینداریرعایتاخالقاست. واخالقفرماید: کردناخالق،
باالخرهظاهرهمحرمتیداردکهبایدنگفتننکردن،دروغیعنیمالمردمنخوردن،غیبت .

دانم.حفظشود،ولیبیشتررعایتاخالقرامالکمی

شباهت به که دوم محور تفاوتدر و پاسخها دینداریوالدینمربوطاست، هاهایشیوۀ

هرچندافراددونشانمی دهددرشیوۀدینداریپدرانوپسرانتفاوتمشهودیوجوددارد.

پذیرف در اختالفنسل و...( روزه مناسک)نماز، به تقید و مسلماتآن و دین اصول نظرتن

توانآنرابهتغییرنظردارندکهمیندارند،درشیوۀانجامبعضیازمناسکدینیباهماختالف

به کرد. نوعدیندارینسلجدیدتعبیر شرایطاجتماعی،نظرمیدر رسداینتفاوتناشیاز

 ارتقای رسانهفرهنگی، گسترش پسران، آگاهی روحیۀسطح ایجاد و ارتباطی وسایل و ها

گوید:ساله،دراینزمینهمی45پرسشگریدرآنانباشد.علی،
تواندتقیددرمناسکدینداریباشد.اگرهایماوفرزندانماندربحثدینداریمیشباهت

به والدینخود از فطرتدیدیمپذیرفتیممیراحتیمیزمانیما متناسببا اینرفتار، که
تواندتقیدبهمناسکدینداریباشد.ماست.شباهتماوفرزندانماندربحثدینداریمی

اگربخواهیمبعضیازرفتارهاراالزاماًبپذیرندبدوناینکهفلسفۀآنرابدانند،قطعاًمقاومت
خواهندکرد.

کند:میسالهوکارشناسارشد،اظهار52محمدرضا،
برایاینبودکهذهنما امرونهیهمنبود اگر درزمانما صددرصداختالفوجوددارد.

آنچهپدرومادرمی خیلیتفاوتیبا گفتندنداشت،محدودبههمانمسجدوحسینیهبود.
هایارتباطیزیادیکههست،قاعدتاًتفکراتزیادیوجوددارد.ولیاالنباتوجهبهسیستم

معتقدممنشخصاً موضوعیامرونهیکنی. بخواهیبابتهر وقتایننیستکه معتقدم
فرزندانبایدخودشانراهراپیداکنندوبفهمند.شایدکلنجاررفتندربابدینداریوضعرا

بدترهمبکند.

دهد:ساله،توضیحمی21محمد،دانشجوی
ولیاالنسوادوسطحشعورمانکردیم،گفتندماقبولمیتایکسنیهرچهپدرومادرمی

اولمی بگویند، اگرچیزیبهما همقبولباالرفته. نهواینرا بینیمکهدرستهستیا
می هم آن عقلی بعد دنبال ولی نیست، عقل برخالف شرع که دیگرداریم االن رویم.

قبولداریمنمی بهاسمدینپذیرفت.منووالدینمیکدینرا وسعیشودهرچیزیرا
تفاوتواختالفمی نظرزیاداست،ولیدرمسلماتوکنیمدرهمانچارچوبجلوبرویم.

اصلدینشبیههمهستیم.

شدندینومزایاومعایبحکومتدینیبرایجامعهدرمحورسوممصاحبه،دربارۀسیاسی
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احکومتدینیشوندگانپدروپسرجزیکنفربطورکلیتقریباًتمامیمصاحبهپرسششد.به

اتفاقموافق همه بهاندو دارندکهحکومتدینیالزاماً مردمنظر معنایحکومتروحانیونبر

نیست.غالبپدران،نظامجمهوریاسالمیرابدونعیب،واشتباهاتحکومتدینیرامتوجه

امانسلجوانافرادمی نبراثرزدگیوبدبینیبهدیتردیندانندکهجدایازحکومتاست،

خالف معایبحکومتدینیبرمیاشتباهاتو از محمدعلیهایحاکمانرا ساله41شمرند.

گوید:دارایتحصیالتکارشناسیمی
اسالمی جمهوری حکومت دارد. مشروعیت هستم. موافق دینی حکومت با صددرصد

تامادامه نمایندۀ است حاکم که فردی االن و است انبیا حکومت رسولاالختیدهندۀ ار
محسوب گناه قوانین از تخلف و واجب، دشمن با مقابله است، دینی چون و خداست؛

فردمی حکومتدینیخالفیکرد، کسیدر اگر و حکومتدینیهیچعیبیندارد شود.
وجهبهپایدیننخواهندگذاشت.هیچمحکوماستومردمبه

کند:سالهوپزشکاظهارمی4۱محمد
معنایاینکهدیندرخدمتسیاستمدارانباشد،حتماًیکآسیبجدیهشدندینبسیاسی

کهبخواهدمدافعایدئولوژیخاصیباشدودر بهدیناستوحکومتدینیبهاینمعنا
اینهمبهتجربۀتاریخ قدرتحکومتیاقدامکند، جهتترویجوتوسعۀآنایدئولوژیبا

گزچنیندیدگاهیوجودنداشتهاست،ولیمحکومبهشکستاستودرسیرۀائمههمهر
بااینکهبخواهیدرذیلحکومتیاحکامدینیراپیادهکنیواخالقراتعالیبدهیموافق

دانم؛یعنیاگرحکومتدینیراحکومتقشرخاصیهستم.افراددینیراالزاماًروحانینمی
مبه اینهمانداستانکلیسا ولیاگرحکومتدینییعنواننمایندگاندینبدانیم، شود،
معنایاجرایاخالقورعایتحقوقدیگراندرجامعهباشد،بهنظرمنبسیارهممفیدبه

است.دراینصورتمعنویتحاکمخواهدشد.

دهد:سالهدارایتحصیالتکارشناسی،توضیحمی2۱محمدصادق،
کهاگرتوسطمسئولینوباحکومتدینیموافقم،ولیازمعایبحکومتدینیایناست

حسابدینمی به مردم همۀ بزند، سر دینیخالفی بدبینیحاکمان یکنوع و گذارند
دیناتفاقمی محاسنآنهمنسبتبه از همشاهدآنهستیم. حالحاضر در افتدکه

اجرایاحکامالهیدرعرصۀقانونکشوراست.

کند:گونهبیانمیااینسالهودانشجویکارشناسیارشد،نظرشر21محمد،
ببینی،به که هم تاریخ در است. داده نشان تاریخ چون هستم؛ مخالف آن با شدت

نداشتهحکومت اخالق فرهنگو تخریبدینو پیامدیجز ایدئولوگهیچ شماهای اند.
ببینید.بحثبرسرایناستکهکسیکهحکومترامی گرداندمعصومحکومتکلیسارا

شود.نتیجهدوناشتباهباشدودراینصورتهراشتباهیبهاسمدینتماممینیستکهب
افتند.برایهمینمنحکومتشوندیابادیندرمیشودکهمردمیابااسالمبدمیاینمی
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نوعیهماناخالقاستدینیراقبولندارم.حکومتبایدبرمبنایقانونباشدوقانونهمبه
د.کهگسترۀوسیعیدار

مصاحبه دیدگاه چهارم، محور ارزشدر و انقالب مورد در را جویاشوندگان انقالب های

نکردنشرایطوشدیم.درپاسخبهسؤالمربوطبهانتظارازانقالب،نسلجوانباوجوددرک

هایشان،نسبتبهنسلپدرانخودانتظاراتبیشتریازانقالبوزمانانقالب،براساسشنیده

دا نمینظام مصلحتکشور به انقالبرا اصوالً که یکنفر از غیر وشتند. رفرم به دانستو

دفاع آن از و بودند پذیرفته را نظام و انقالب دینی اساس بقیه داشت، اعتقاد اصالحات

کردند،اماتأکیدداشتندکهدربعدفرهنگیواقتصادینیازمنداصالحاتگستردهاست.درمی

گوید:سالهمی4۹اینزمینهمحمد
عدالتیوفسادهیئتحاکمیبودکهانقالبیکاعتراضجمعیوطغیاندربرابرظلموبی

چونپرچم مردمقطعکردهبود. با مرجعیتوروحانیتبود،ارتباطشرا ایناعتراض، دار
بردنحکومتغیرمردمیبودوبویمذهبیگرفت.هدفانقالبیونرهاییازظلموازبینرنگ

هارادرتشکیلیکحکومتاسالمیودینیدیدند.کسیانقالبنکردکهحتماًوهمۀاین
جایشاهیکروحانیبیاید.ولیسازوکارهاهمانسازوکارهایشاهنشاهیباشد.بهبخشیبه

خودمردممقصرندکهآن یکبخشازآنرا ازآناهدافرسیدندوبهبخشینرسیدند.
رفتنسیهیئتحاکمراکهطیهزارواندیسالتداومداشتهوازبینبوپرستیودستشاه

میآنزمانمی ادامه همچنان جایگاهخواهد، وقتیانقالبیوندر یکبخشیهم و دهند
قدرتبرایشانشیرینبودوسعی حاکمانقرارگرفتنددیدندقدرتهمخیلیبدنیست.

وهمانمناسباتراادامهدهند.البتهعواملیکردندباتوجیهاتیجایگاهشانراحفظکنند
جنگ و ترورها تحققهایمسلحانۀگروهکمثلجنگ، همدر ازها دفاع نیافتناهدافو

تأثیرنبود.شعارهایانقالببی

ترازانقالباست:سالهدارایتحصیالتکارشناسی،اصالحاتعاقالنه22بهبیانمحمد
-کندوحداقلپنجهاییککشوررامنهدممیچونزیرساختباانقالبکالًموافقنیستم؛

اندازد.منبااصالحاتبیشترموافقم.درزمانانقالبنبودم.باششسالکشورراعقبمی
برایرسیدنبهآنانقالبتوجهبهشنیده اولانقالبدادندو یکسریشعارهاییدر ها

شود.بهنظرمنتغییرنکردهوازومتدیدهمیکردند،ولیاالنهمانموارددرجامعهوحک
فقطاشخاصعوضشده ولیدربعضیزمینهیکشکلبهشکلیدیگرعوضشده. هااند.

همخوببوده،مثالًفضایسیاسیاالنبازترازقبلاست،ولیدربعدفرهنگیواقتصادی،
پسرفتهمداشتیم.

کند:رمیسالهدارایتحصیالتکارشناسیاظها2۱امید
گویندمابرایاجرایشرعودینانقالبکردیم،ولیماچیزیندیدیم:مثالًوالدینمامی

برخوردگزینشیبامتخلفانیامفاسداقتصادی.انتظارماهمازانقالب،همانانتظاریاست
گفتند.کهوالدینماازآنمی
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دولتمر و نظام از افراد انتظارات به که پنجم محور آندر تغییر و است،دان مربوط ها

ایبودکهتقریباًهمهبهآناشارهداشتندوانتظاربازگشتگرفتنازاهدافانقالب،نکتهفاصله

بهاهدافانقالبتوسطدولتمردان،خواستۀهردونسلبود.هرچندهردونسلخواهاناجرای

 توسط قوانین این بود معتقد اول نسل بودند، اسالمی کمقوانین حالدولتمردان وبیشدر

اجراست،ولینسلجوانبیشترمعتقدبودکهبایداجراییشود.برقراریقوانیناسالمیتحت

ترینخواستهوانتظاردرهردونسلاست.هرشرایطیمهم

کند:تأملیرامطرحمیسالهدارایتحصیالتدکتری،دراینزمینهنکتۀقابل2۱محمدحسین،
 فکر بهمیمن و بودند انقالبی جمعیت همین از نیامدند. که بیرون از دولتمردان کنم

آدم کردیماگر فکر که آناینبود یکاشتباهیکردیمو ولیما رامناصبیرسیدند، ها

بهجابه کنیمو اسالمیمیجایآدمجا متدینبیاوریمالزاماً شویمکهاینهایغیرمتدین،

بایدسازوک ما اصالحمیغلطبود. را فرایندها ومناسباتو اصالحفرایندهاارها در کردیم.

کنیم؛ضمناینکهخیلیموفقنبودیم؛یعنیدرهمانبسترشاهنشاهیداریمحکومتمی

بهکمآدمکم قاعدتاً اصالحکنیم، را وسازوکارها اگرفرایندها همدچاراستحالهشدند. ها

هاییتالششدکهاصالحشود،ولیبهیم.البتهدربرههشوترمیشدنجامعهنزدیکاسالمی

رود.سمتاصالحساختارهامیوخطابهآیدکشورداردباآزموننظرمی

مصاحبه ششم، محور اظهارنظردر فرد دینی هویت دگرگونی عوامل درمورد شوندگان

دیدگاه دراینقسمت، دستۀاولتقسیمشوندگانبهدودستهقابلهایمصاحبهکردند. است.

معنایتضعیفدینداریهابودند،دگرگونیدینیوارزشیرابهاولیهادرزمرۀنسلکهغالبآن

دستۀدومکهبیشترنسل اما برایآنبرشمردند، عواملیرا تعلقاتدینیدانستندو دومیو

ینیندانستندوگردانیازدینوتضعیفهویتدمعنایرویبودند،دگرگونیدردینداریرابه

عمدتاً استکه دیندگرگونشده از فهممردم و کرده دینداریتغییر بودندمظاهر معتقد

هایغربیاست.ناشیازتحوالتاجتماعیوفرهنگیومدرنیزاسیونوورودفناوری

دهد:ساله،دراینزمینهتوضیحمی4۱محمد،پزشک
اندنهمنقبولندارم.فهمماازگردانشدهرویمرورازدیناگرمنظورایناستکهمردمبه

کنندهراند،حسمیدینتغییرکردهاستوکسانیکهدرفهمپنجاهسالگذشتهمانده

ایجادمی مثلمدرسۀدارالفنونکهوقتیتوسطامیرکبیرتحولیکه شودضددیناست؛

فقطدرمکاتبومدارسوهایذهنیافرادمتدینیکهدینرااحداثشد،چونبااسطوره

کردنددارالفنونیکمدرسۀضددینیاست.دیدندمتفاوتبود،فکرمیهایدینیمیحوزه

سالهدارایتحصیالتکارشناسی،معتقداست:۹۱جواد،
مظاهررفتاریتغییرمی دینیفقطدر نظرماهیتباورمندیدگرگونیفرهنگییا از کندو
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هایجدیدهممحدودبهشود.تأثیرعواملیمثلفنّاورییرنمیگاهدستخوشتغیدینی،هیچ

مظاهراست.

هایدینیدراثرشرایطاجتماعیوتاریخیراازدرمحورهفتممصاحبه،تغییرپذیریآموزه

دیدگاه آن، شدیمکهدر افرادافرادجویا داشت. قرار هاینسلپدرانوپسراندریکراستا

تغییراستوبراثرشرایطاجتماعیدگرگونهایدینیقابلکهآموزههردونسلموافقبودند

ثابتذکرکردندویکیازنیازهایاصلیدردنیایمی شود،ولیاصولاولیهواساسیدینرا

تطابقاحکامباشرایطروزمی دانستند.همچنینبعضیازآنانحوزۀعلمیهوفقهاوامروزرا

بهکم ازدیادمشکالتوفسادهایاخالقیوکارعلمایدینرا اینموردمتهمکردندو یدر

کاریذکرکردند.اجتماعیدرجامعهرانتیجۀاینکم

دهد:ساله،دراینزمینهتوضیحمی57علی،
هرزمانشرایطوالزاماتخودوهرشرایطیاحکامموردنیازخودرادارد؛چونفقه قطعاً

هایرأسآنقراردارند،پاسخگویتمامیاحکامهستندوآموزهاسالمیپویاستوفقهادر
دینیهمبرهمینروالاست.

کند:سالهواستاددانشگاه،اظهارمی2۱محمدحسین،
روزترتناسبزمانبهشرایطزمانومکاندردینداریقطعاًتأثیردارد.همفهمماازدینبه

جامعهممکناستمدلدینداریهمعوضشود،شودوهمبهاقتضایشرایطواصالحمی
ولییکسریاصولثابتهموجودداردکهاخالقی،فرادینیوانسانیاستودستخوش

نمی بهتغییر ربطی که اجتماعی و فردی حقوق به احترام صداقتو عدالت، مثل شود،
هایحتیمدلهایآنممکناستعوضشود.احکامدینیودینداریندارد،امابازمصداق

تواندتغییرکندکهقطعاًدرپاسخبهنیازهایحالاست.دینداریهمبنابهمقتضیاتمی

گوید:سالهودانشجومی24حسین
به جامعه نکند، تغییر براساسشرایطروز و نباشد شرایطجامعه متناسببا احکام اگر

باشدواحکامدرستراهمزیربیراههخواهدرفت.شایدبعضیازاحکامدراینشرایطغلط
سؤالببرد.

مصاحبه اکثر که بود حاضر حال در دینداری وضعیت از سؤال هشتم، شوندگانمحور

وسایل گستردۀ وجود همچنین و طاغوت دورۀ با مقایسه در را وضعیتفعلی در دینداری

خوبوقابل نجاممناسکدینیقبولعنوانکردندوقائلبهاینبودندکههرچنداارتباطی،

نمی دینی ظواهر به اهمیتی امروزه مردم و شده کهفردی کرده تغییر دین از فهم دهند،

اینامرنیزمخصوصزمانحالنیستودرطولتاریخمعنایرویبه دیننیست. گردانیاز

سالهواستاددانشگاه:4۹ایم.بهبیانمحمد،شاهدآنبوده
سریمناسکببینید،شایدکمترخریدارداشتهباشد.کسیهماگردینداریرافقطدریک
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تبعآنمردماگربخواهدتظاهربهزهدکند،االنبازارزهدفروشیخیلیخریدارنداردوبه
برایخودشانانجاممی شایداینبرداشتشودکهتقیدمناسکدینیخودشانرا دهند.

این ولی است، شده کم دین به نیست.مردم دستطور تسبیح زمانی ویک گرفتن
عنوانمثالهانیست.امابهگذاشتنو...رونقیداشت،ولیاالنکسیدنبالاینحرفریش

می میوقتیعیدفطر سیلجمعیتبراینماز درحالیشود، رمضانآیند؛ ماه خود در که
.کنندکهممکناستعذرشرعیهمبرایشنداشتهباشندخواریمیهاروزهخیلی

 های پرسشنامه یافته

میزانپایبندیدینیعالوهبرمصاحبهازطریقپرسشنامهنیزمطالعهودردوبعدپیامدیو

مناسکی)رفتاری(سنجیدهشد.دربعدپیامدیپایبندیدینیدرزمینۀرابطهباجنسمخالف،

جنسمخالف با رابطه معاشرتو مخالفبه نگرشمنفیو نسل هردو اینافراد اما دارند،

هااست.دومیمراتبشدیدترازنسلهابهاولیمخالفتدرمیاننسل

 بهدر نسلموردمطالعهبعدمناسکیپایبندیدینی، میاندو خدا لحاظمیزاننیایشبا

درحالیتفاوت هاهرروزبهنیایشاولیاتفاقنسلاکثریتقریببهکههایبارزیمشاهدهشد.

ازنظرمیزانپایبندیبهطورروزانهدعامیهابهدومینیمیازنسلپرداختند،می اما خواندند.

روزهوخواندننمازهاییومیهدربینافراددونسلموردمطالعهتفاوتیمشاهدهنشد.درزمینۀ

کهطوریهایافراددونسلوجوددارد؛بهپوششمناسببرایزناننیزتفاوتبارزیدرنگرش

نسل میدومیدر اینزمینهدیده تساهلبیشتریدر کهها آنجا تا این5۱شود؛ درصدافراد

نسلمعتقدندشایستهاستهرزنیخودشپوششمناسبشراانتخابکند.

پیامدی و مناسکی بعد براساسدو )که دینی پایبندی میزان و نسل میان همبستگی

ایبندیدینیباالترافرادنسلاولدرمقایسهدهندۀپ(ونشان4۱/۱سنجیدهشده(نسبتاًزیاد)

نتیجۀبسیارجالبدربارۀمیزاندینداریتفاوتمیزاندینداریدرباافرادنسلدومبودهاست.

درحالی نسلبرحسبجنساست؛ پسرانتفاوتافراددو میانپدرانو اینزمینهدر کهدر

اولیودومیبسیارزیادبودمیانزناننسل(وجوددارد.اینتفاوتدر۹/۱اندکی)باهمبستگی

دهندۀتفاوتچشمگیرمیزانپایبندیدینیدرمادرانونشان72/۱وضریبهمبستگیقوی

دخترانموردمطالعهاست؛یعنیتفاوتنسلیمیانزنانبیشترازمردانبودهاست.

ارزش زمینۀ نگرشدر و ها غربی مدرنیتۀ به گرایش گویای که بههایی لحاظاست،

هادومیهابهرفاهمادیکمیبیشترازنسلاولیگراییورفاهمادیهرچندگرایشنسلمادی

اماگرایشبهزندگیمدرندرافرادهادراینزمینهبرجستهوقابلاست،تفاوت توجهنیست.

یدرافرادگراییدررفتارهایاجتماعنسلدومبیشترازافرادنسلاولاست.همچنینآزادی
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به است. بوده اول نسل افراد از بیشتر بسیار دوم نسلنسل نیز فردگرایی واولیلحاظ ها

هااست.اولیهابیشترازنسلدومیهاتفاوتدارندوفردگراییدرنسلدومینسل

گرایشدرخصوصارزش و پاسخگوییبهگویۀها در کمترآدم»هایدینیو هایدیندار

 مفاسد انحرافاتاخالقیمیدچار شوندو که« دارد تفاوتزیادیوجود نسل دو افراد میان

درصد۹۱اند،کههمۀافرادنسلاولبااینگویهموافقمؤیدآناست.درحالی5۹/۱همبستگی

اینگویهابرازمخالفتکردهیعنیحدودیک افرادسومافرادنسلدومبا درهمینزمینه، اند.

تف با نسل اوتهردو معتقدند اندکی مهم»های از یکی ایمان و راهدین برترین غلبه های

مشکالتزندگیاست عقایددینیافرادامریشخصیومربوطبهخودشان»درموردگویۀ«.

کسانیکهعقایدغیرمذهبیدارندهیچاشکالیندارداستورفت دیدگاه«وآمدودوستیبا ،

بانسلاولینسل بههاقدردومیها اینگویهاولیدرصدنسل2۹کهطورییمتفاوتاست؛ با ها

ازاینگذشتهدرخصوصگویۀ54هادومیمخالفهستندوایننسبتدرنسل درصداست.

ندهد» انجام را نماز( و اعمالمذهبی)روزه آدم اینکه ولو قلبپاکاست، که«دینداریبه

یافتهتواندنشانۀسکوالریسمیطورمشخصیمیبه تعبیرهایعرفیودنیویازدینباشد، هاا

بهبیانگرتفاوتچشمگیردیدگاه کهطوریهایافرادنسلاولونسلدومدراینزمینهاست؛

هادومیکهایننسبتدرفرزندانیانسلاند،درحالیدرصدوالدینبااینگویهکامالًمخالف1۱

درصدرسیدهاست.54بهنیمآنیعنیبه

هایسنتیورایجدینی،اگرچهافرادهردونسلاینطورکلیدرزمینۀگرایشبهارزشبه

هادومیهابیشترازنسلاولیهایدینیرایجدرنسلپذیرند،میزانپذیرشارزشهارامیارزش

استواینوضعیتدرمردانوزنانتقریباًهمساناست.

میزاناعتمادوسیلۀترذکرشد،بهمی،چنانکهپیشرویکردبهانقالبونظامجمهوریاسال

(55/۱بهنهادهایسیاسیسنجیدهشدودرمیاندونسلتفاوتزیادی)باضریبهمبستگی

ها)یعنیهماننسلیکهانقالبواولیوجودداشتهاست.ازاینگذشته،اعتمادسیاسیدرنسل

رفتکهدرتأملاستوانتظارمیخودقابلدرصداستکه41اند(شرایطجنگرادرککرده

مذهبی جالبمنطقۀ باشد. رقم این از باالتر سیاسی اعتماد ایران، ایننشینخیابان آنکه تر

درصدبودهاست.۱4هادومینسبتدرنسل

 گیری نتیجه
وشوندگانهردونسلاعتقادبهخداواطاعتازدستوراتپیامبردرتعریفدینداری،مصاحبه

ائمهرادینداریتعریفکردندودراینتعریف،غالبآناندیناسالمرادرنظرداشتند،جزدو

همچنینهمگی ناشیازفطرتانسانوفارغازنوعدیندانستند. نفرکهدینودینداریرا
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باطن پایبندیبهاخالقدینیورعایتظواهرو اصلوجوهردینداریرا نسل، افرادهردو

هاینسلیدرترینیافتۀپژوهش،وجودتفاوتشمردندوهردوراالزمۀدینداریخواندند.مهمبر

اصلدینشبیه اینکهدر تأکیدبر نسلجوانبا است. بوده مطالعه مورد نوعدینداریافراد

باوالدیندرنوعبرداشتازدینوتفاوتدر والدینشانهستند،اختالفنوعدینداریخودرا

والدینباقبولتفاوتنسلی،عواملمؤثربرۀعملبهمناسکواحکامدینیمیشیو دانستند.

گرایینسلجواننامبردندومعتقدجمعی،سطحتحصیالت،عقلایناختالفراوسایلارتباط

بودندکهاینعواملسبببرخوردگزینشیبادینورواجاشکالجدیددینداریدربیننسل

هایهادرمناسکجمعیوافزایششیوهکهسببکاهشمشارکتآننحویت؛بهجوانشدهاس

تردردینداریشدهاست.فردگرایانه

دهدبعدهایمانشانمیشوندگان،تحلیلدرزمینۀتغییروضعیتدینداریازنظرمصاحبه

برداشت و اعتقادیدستخوشتعابیر عاطفیو بعد گمناسکیبیشاز رفتههایشخصیقرار

هایانقالبیودینیداردونسلجواندرتریبهارزشگرایانهاست.درکل،نسلاولنگاهسنت

تریبهمسائلفرهنگیودینیاست.جالبمقایسهباوالدینخود،داراینگاهنوگرایانهومتنوع

ندارینسلآنکهنسلاول،ارزیابیمثبتیازدینداریفرزندانخودداردومعتقداستمیزاندی

هاوهاتغییریروینداده،بلکهبرداشتجدیدکاهشنیافتهودراصولدینوابعاداعتقادیآن

همه،میزاندینداریباتوجهبههاتغییریافتهاست.بااینتعابیرآنانازدینوشیوۀدینداریآن

فرادنسلاولبیشترازابعاداعتقادی،مناسکیوپیامدیدردونسلتفاوتبارزیداشتهودرا

 است؛ بوده نسلدوم بهعبارتدقیقطوریبهافراد پایبندیدینیدرکهمیزاندینداریو تر

هابودهاست.همچنینتفاوتبیندومینحوبارزیبیشتروبیشازدوبرابرنسلهابهاولینسل

راینزمینهدرمیانکهددرحالیهابرحسبجنسنیزمتغیراستودومیهاونسلاولینسل

میانزناننسل اینتفاوتدر دارد، پسرانتفاوتکمتریوجود دومیبسیارپدرانو اولیو

بیشترودالبرپایبندیدینیکمتردختراننسبتبهمادرانشاناست.

جزچندنمونهکهامکانشوندگانبهدرزمینۀمزایاومعایبحکومتدینی،بیشترمصاحبه

بهبرقراریح همهضمنتأکیدبرارجحیتکومتاسالمیتوسطغیرمعصومرا کلردکردند،

بیشترینمعایبیکه حکومتاسالمیبرحکومتغیراسالمیمعایبیهمبرایآنذکرکردند.

دلیلعملکردبدواشتباهاتحاکماندینیوبیشترینمزیتخوردنبهدینبهذکرشد،ضربه

شوندگانبراینباوربودندعهبودهاست.همچنینغالبمصاحبهاجرایقوانیناسالمیدرجام

ارزشکهعملکردحاکمانبه دینداریعنواننمایندگاندینو مستقیمیبر تأثیر هایدینی،

نسلجوانداشتهاست.

هایانقالب،ازدورانازنظررویکردبهانقالباسالمی،غالبافرادنسلاولباستودنارزش
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ترشدنعنواندورانیآرمانییادکردندوباافسوسازدورشدنازانقالبوکمرنگبهاولانقالب

هایدینیوانقالبییادکردندوتأکیدداشتنددرصورتبازگشتبهآندوران،همچنانارزش

هایاولیۀانقالبیعنیگرفتنحاکمیتدینیازارزشگرفتند.فاصلهدرصفانقالبیونجایمی

ا ازعدالت، ناکارآمدیبرخی و مالیمسئوالنحکومتی فساد با مبارزه رأیمردم، به حترام

افرادنسلجواننیزباهاونارضایتینهادهایسیاسیدرزمرۀنگرانی هایافرادنسلاولبود.

هایآندورهبودند؛اینکهدورۀانقالبوجنگرادرکنکردهبودند،خواهانبازگشتبهارزش

اینتف تأملبا رویکرد و آرمانینبود چندانمثبتو آندوره واوتکهتصویرشاناز گرایانه

تحلیلنقادانه وقایعمتعاقبآندارندو انقالبو تاریخیهایآنتریبه اجتماعیو جنبۀ ها

هایتریدارد.درهمینزمینه،یعنیرویکردبهانقالبونظامجمهوریاسالمی،یافتهپررنگ

دهدمیزاناعتمادبهنهادهایسیاسیکهتاحدودزیادینمایانگررویکردافرادمیکمینشان

کهاعتمادسیاسیکمدرنحویبهانقالبونظاماست،درمیاندونسلتفاوتزیادیدارد؛به

درککردهاولینسل شرایطجنگرا انقالبو )که ها قابل41اند( خود استکه تأملدرصد

هادومیترآنکهایننسبتدرنسلرفتکهدرخیابانایرانبیشترباشد.جالبیاستوانتظارم

درصدبودهاست.۱۱بالغبر

هاحفظگفتمانانقالبوجنگوپاسداریاولیبیشترینانتظارازدولتمرداندرمیاننسل

ارزش نسلاز در و دینی ارزشدومیهای به پایبندی رعاها انقالبی، و دینی یتحقوقهای

هاییبودکهبهکردندولتمردانبهوعدههایمردموعملشهروندی،توجهبهنیازهاوخواسته

اند.مردمداده

هایدرزمینۀدینداریودگرگونیآندردورۀاخیر،افرادهردونسلضمنپذیرششیوه

ربوطنیست،بلکهجدیددینداریمعتقدبودندتغییراتپدیدآمدهبهاصولوبعداعتقادیدینم

بهشیوۀعملبهاحکامومناسکدینیمربوطاست.بهعبارتدیگر،مظاهردینداریدگرگون

بااین ندارد. نسلوجود دو تفاوتچشمگیریمیان اصلدینداری، در و زمینۀشده در همه

نسبتطورکلیمردانوضعیتدینداریودگرگونیآن،زنانومرداندیدگاهمتفاوتیدارندوبه

تریابرازکردند.همچنیننسلبهزناندرموردوضعیتدینداریدردورۀکنونیرویکردمثبت

سبتبهنسلدومزنانداشتند.نتریبهوضعیتدینداریاولزناننگاهبدبینانه

هایکمیبهآندستیافتیمنتیجۀشایانتوجهدربارۀمیزاندینداریکهدربخشیافته

میزاندینداریدر توجهبهابعادمختلفآنمطالعهکردیم، با آناستکهوقتیدینداریرا

نحوهااستوتفاوتمیزاندینداریدرمیاندونسلدرزنانبهدومیهابیشترازنسلاولینسل

یعنیدرحالیبارز مرداناست، از تفاوتیبیشتر پسران میانپدرانو در اینزمینه در که

اولیودومیبسیارزیاداستومیزانپایبندیاندکیوجوددارد،اینتفاوتدرمیانزناننسل



4۹های...هایدینیوانقالبیدربیندونسلازخانوادهدگرگونیارزش

 

نحوچشمگیریبیشترازنسلدخترانموردمطالعهاست.دینیدرنسلمادرانبه

ارزشهایکمیمرتبطیافته نگرشبا و بهها آناستکه مؤید رفاهها لحاظگرایشبه

گراییدرمادی،تفاوتزیادیبینافراددونسلوجودندارد،اماگرایشبهزندگیمدرن،آزادی

میزانزیادیبیشترازافرادنسلاولاست.رفتارهایاجتماعیوفردگراییدرافرادنسلدومبه

ایسیاسیکهتاحدزیادینمایانگررویکردافرادبهانقالبونظاممیزاناعتمادبهنهاده

به دارد؛ زیادی تفاوت نسل دو میان در ازنحویاست، نیمی بر بالغ سیاسی اعتماد که

رفتکهدراینمنطقهبیشترباشد.تأملاستوانتظارمیهااندکاستکهخودقابلاولینسل

درصدبودهاست.۱۱هابالغبردومیایننسبتدرنسلبرانگیزترآناستکهنکتۀتأمل

نشانمینگاهیکلیبهیافته دهدحضوردیندرزندگیهردونسلسببشدهکهدرها

نگرشزمینۀارزش و تفاوتها هرچندنسلها، نشود. نسلدیده میاندو هایچشمگیریدر

هشالتزامبهبرخیرفتارهایدینیدرتریبهمسائلدینیداشته،اماکاترنگاهمتفاوتجوان

جوانانموردمطالعهبهفرسایشدینوکنارزدناعتقاداتدینیمنجرنشدهاست،بلکهشیوۀ

پاسخدینداریوفهمآن ازدینتغییریافتهاست. هاشوندگانبهسایرپرسشهایمصاحبهها

رودواینمسئلهدرشمارمیهابهدومیدهددینهمچنانبخشمهمیاززندگینسلنشانمی

هانیزبارزاست.هایآنهاونگرشارزش
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