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 مقدمه. 1
 گریاست، گرچه همانند د  ندهیمستمر و زا  یواقعه، بلکه حرکت  کیکه نه    رانیا  یانقالب اسالم

 چیطور که بر ههمراه بود، اما همان یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیپرشمار س راتییها با تغانقالب

آن  یفرهنگ یهاهیدر بسترها و ال دیآن را با یهسته و جوهره ست،ین دهیپوش یآگاه شمندیاند

 ،یاخامنه اهللتی)آ «یفرهنگ یشدهفیهدف تعر کیبر اساس  یکرد و آن را »انقالب جستجو

 ( دانست.1383/ 2/ 28

 نیآن قدر گسترده است که اگر ا یانقالب اسالم اتیفرهنگ در آغاز و تداوم ح یاثرگذار

انقالب  یپروژه تیشکست کل یو اختالل شود، به توقف و حت بیانقالب دچار آس یتیهو یهیال

 منجر خواهد شد.

و عمل  انیانقالب در ب یروزیپس از پ یروزها نینخستاز عرصه  اینتوجه به  یهانشانه

 یهااستیس نیبار آن است که ا. اما تاسفشودیم دهید یاسالم یجمهور رانیرهبران و مد

از  یناش یهانخست به سبب ضرورت یدر دهه ای کردندینم دایعمل پ دانیراه به م ای یاعالم

غرب دچار  ینظر یملهم از مبان یتوسعه یالگوها یهیدر سا یبعد یهاو در ده یلیجنگ تحم

 .شدندیم فیاعوجاج و تحر

و   یتوجهکم  یج.ا.ا. تا کنون با نوع  یعموم  یاستگذاریس  یکه فرهنگ در صحنه  نیخالصه ا

 جمهورسییکه رهبر معظم انقالب خطاب به ر ییمواجه شده است؛ تا جا تیمظلوم یریبه تعب

. بخش فرهنگ انصافا  بخش مظلومى دیکن تیرفع مظلوم: »از بخش فرهنگ ندیفرمایوقت م

 (.1386/ 6/ 4 ،یاهخامن اهللتیاست« )آ

 یتیوضع نیبروز چن لیدال نیتراز مهم یکی یشناسمسئلهابهام در  اینبودن  محورمسئله

 یهاشهیگنگ و اند  یو آرزوها  قیردقیمبهم و غ  اتیبر اساس ذهن  استگذاریآن زمان که »س  است.

ها ناشناخته و ناقص و روش قیردقیها غ... هدف  کند،یاند عمل منشده  دهیکه کامال  فهم  یدیتقل

آن  یازهایاند و جامعه و نافکنده هیسا یاستگذاریس یهستند و منافع به صورت پنهان بر فضا

 یاستگذاریس  یبر عرصه  یآورسرسام  ینظمیو ب  یروزمرگ  ،ییفضا  نینشده است. در چن  تهشناخ

 اریو پرتالطم رخدادها در اخت الیس یرا در عرصه استگذاریس اریت و حوادث عنان اختحاکم اس

 (.69: ص 1391 ان،ی)اشتر برد«یم د،یایب یمیرا به هر سو که اندک نس یدارد و و 
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 نیدر ا شتریو تامل ب یشیاندپژوهش به دنبال آن است که با فراهم کردن بستر هم نیا

فرهنگ و علوم   یختهیصاحبنظران فره  ،یارشد فرهنگ  رانیگفتگو با سه گروهِ مد  ریموضوع از مس

سه گروه اثرگذار   نیدر جهت تذکر و جلب توجه ا  یهم گام  یفرهنگ  یو فعاالن برجسته  یاجتماع

آنان از  یتلق یدارشناسانهیپساپد لیمحور بودن بردارد و هم با تحلمسئلهرورت ض و  تیبه اهم

 یراه به شناخت، درک و صورتبند نیرا مورد کاوش قرار دهد و از ا هاافتیدر نیا ت،یوضع نیا

از  یو نخبگان یفهم عموم یبه ارتقانیز و  دیآ لیج.ا.ا. نا یفرهنگ یمسئله نیتراز مهم یترقیدق

 رانیمد تِیفعال لیتسه جهیو در نت یفرهنگ یدر عرصه یاسالم یجمهور یرو  شیپ یهامسئله

 کشور کمک کند. زانیرو برنامه

 نهیشپی. 2
 ینظر یفقر جد یدهندهموجود متاسفانه نشان یو منابع علم هاگاهیپا یلیتفص یجستجو

 ای( است و کتاب یدر سطح مل یفرهنگ یشناسمسئلهحاضر ) یمقاله یمسئلهدر خصوص 

بپردازد  رانیا یکنون یفرهنگ لیمسا یکه به شکل متمرکز و البته عالمانه به منظومه یامقاله

اند مقوله پرداخته  نیبه ا  یجنب  ایکه البته به شکل محدود    یمقاالت  ایها  کتاب  نیترنشد. مهم  افتی

 کرد: یبندمیچند دسته تقس نیدر ا توانیرا م

را مورد توجه   یفرهنگ  یاستگذاریس  ندیدر فرا  مسئلهو ضرورت توجه به    تیکه اهم  ییهاپژوهش ▪

 اند.قرار داده

را فهرست  یفرهنگ یاستگذاریو س یشناسمسئله ندیموجود در فرا یهابیکه آس ییهاپژوهش ▪

 اند.کرده

 اند.جامعه متمرکز شده یفرهنگ لیاز مسا یکی یکه بر مطالعه و بررس ییهاپژوهش ▪

 لیموجود در جامعه و مسا  یفرهنگ  لیمسا  انیبه تفاوت م  یتوجهکم  ،یکم  یهابه روش  اتکا

 لیو مسا هابیآس یبرخ تیمفروض دانستن اهم ،یفرهنگ یاستگذاریس ندیموجود در فرا

تر اکتفا و از همه مهم یفرهنگ لیمسا یهیو دوسو یمراتبسلسله راتیبه تاث یتوجهیب ،یفرهنگ

به نقش  ییاعتنایو ب یو فلسف ینظر یاندازهابر اساس چشم یاکتابخانه یهایشناسبیبه آس

نواقص  یها بر هم از جملهحلو بر راه لیمختلف بر مسا گرانیباز یو تلق تیذهن یقطع

 موجود است. یهاپژوهش
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 فرهنگی یمسئلهشناسی مفهوم . 3
ساختار   یدانست که تمام  مقاله  نیو حساس ا  یمفهوم محور  توانیم  را  «یفرهنگ  یمسئله»

 یزمان اطالعات بر محور آن شکل گرفته است. نیو تدو لیتحل ،یگردآور یدر مرحله یپژوهش

 شود،یم یفرهنگ یو پس از آن مطالعه یشناس« وارد قلمرو دانش جامعهمسئله» یکه واژه

علم دانست.   نیتولد ا  لیدل  دیو شا  هیپا  توانیرا م  یاجتماع  یمسئله. اما  ابدییم  یمشخص  یمعنا

ها ت آنیپرداخته و عل  یاجتماع  یهادهیپد  یتا کنون به بررس  شیدایاز آغاز پ  یشناس»علم جامعه

در  «یاجتماع یمسئلهبه عنوان » یاجتماع یادهیکه پد یرا به بحث گذاشته است. در زمان

 داریها پددر آن ینظمیمشاهده شوند و آثار اختالل و ب یاجتماع یسوء کارکرد نهادها یجهینت

 پردازد«یم یو اقدام اجتماع یزیربه طرح مسئلهنقص و  نیرفع ا یبرا یشناسشود، جامعه

 (.18: 1385 ،یخراسان)مظلوم

 ،یمصرف فرهنگ ،یچون سبک زندگ یمیتر شدن مفاهو با پررنگ جیبه تدر

از  یتلق نیآمد. نخست انیبه م زین یفرهنگ یمسئلهو مانند آن، سخن از  ییگراچندفرهنگ

و  زیاز تما یا( گونهیاسیو س یاجتماع یمسئله) انشیبا همتا یفرهنگ یمسئله یرابطه

 حاصل شده است. زیجامعه به چند بخش متما یبنداست که از بخش یکیمکان یبندمیتقس

شدن   یپرشتاب فرهنگ  ریو س  ریاخ یهادر دهه  دیبا توجه به تحوالت جد  رسدیاما به نظر م

نه با  گریما د د،یجد دگاهید نی. »در استین تیچندان مقرون به واقع گرید کردیرو  نیجوامع، ا

و  ینژاد ،یتیقوم یها. ... چالشمیروبرو هست یفرهنگ یمسئلهمشکالت بخش فرهنگ، بلکه با 

...  یفرهنگ  یهایکشها، نسلرفتن زبان  انیاز م  یمسئلهها،  چالش بر سر حد و مرز فرهنگ  ،یزبان

 نیو بزرگتر نیترموجب شده است که کل فرهنگ به مثابه مهم گریاز تحوالت د یاریو بس

 یتحوالت نیچن ریتحت تأث ران،یجوامع از جمله ا ی. همهردیامروز شکل بگ یایدن یمسئله

 (.تایب ،یهستند« )فاضل

 انیعمل خود قرار داده است. به اعتقاد ما فرهنگ بن ینگاه را مبنا نیهم زین مقاله نیا

تحت   یاسیو س  یاجتماع  ،یاقتصاد  یهاهیدر ال  یگرید  یدهیجوامع است و هر پد  رییاستقرار و تغ

 ریسا دیظهور و تشد یشهیرا ر یفرهنگ یمسئله دیاست که با بیترت نیآن قرار دارند. به ا ریتاث

 دانست. لیمسا
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 قیروش تحق. 4
موسوم به مشخص  یادهیپد تیکشف و فهم واقع مقاله نیا یمحور یشد که دغدغه گفته

 یفعاالن و صاحبنظران فرهنگ ران،یاست که مد «ی جمهوری اسالمی ایرانفرهنگ یمسئله»

است که امکان  یکاربست روش ازمندیامر ن نیانجام ا از آن دارند. یمتفاوت ریو تقر یهرکدام تلق

تنوع  انیقرار دهد. در م اریرا در اخت مسئلهی این افراد از هاتیروا قیو تطب شیاستخراج، پاال

دارند،  ایویژه یو ابزارها تیکه هرکدام هدف، ظرفکیفی  قیتحق یهاپرشمار روش

 .رسدیبه نظر م مقاله نیا یبرا یمناسب ینهیگز «یدارشناسی»پد

و  کردهایاز رو یامعاصر مجموعه یاشهیمکاتب کالن اند یچون همههم یدارشناسیپد

 ییاستعال یدارشناسیاز پد توانیشناخت آن م ریگوناگون است و در مس ینظر یهاافتیره

داگالس   سخن گفت.  دگریها  کیهرمنوت  یدارشناسیسارتر و پد  یوجودگرا  یدارشناسیهوسرل، پد

 یروش ایمکتب، نگرش  یدارشناسیجا که پد: »از آنندیبیم نیرا چن کردهایتفاوت رو  نیا

 (.37: 1371)داگالس،  رد«یپذیوجوه آن را نم یتمام دارشناسیهر پد عتا یچندگونه بوده، طب

 یدیها است که توسط دون آآن نِیآخر دیو شا هاافتیره نیاز ا یکی «یدارشناسی»پساپد

در بستر  ییها: مقالهیدارشناسیو در کتاب »پساپد 1995در  بارنیاول یدیمدون شده است. »آ

 (.59: 1392 ،ی)کاج کند«یاستفاده م یدارشناسیبه نام پساپد یپسامدرن« به وضوح از مفهوم

 روش منتخب آیدی برای شناخت پساپدیدارشناسانه، »روش تغیر« است.

 شنهادیپ هادهیپد یهبه گوهر نهفت دنیرس یسه مرحله را برا)مبدع روش تغیر(  یدیآون د

 یهاتیمورد مطالعه را در وضع یدهیپد دینخست با یبه اعتقاد و  (72: 1392 ،ی)کاج کندیم

کرد. سپس   یمختلف را گردآور  یهاتیاز تحقق آن در وضع  یگوناگون  یهانمونه  ایمختلف تصور  

 هرو گو  یمرکز  یهسته  تیشناخت و در نها  یها را به درستنمونه  نیا  یهاها و شباهتتفاوت  دیبا

 یروش پژوهشگر همه نیگوناگون به دست آورد. در ا یهاصورت نیرا از پس ا دهیپد یذات

به  ئلهمس ریرناپذییو تغ یاصل یهاکه مشخصه کندیو مطالعه م یجا گردآوررا تا آن هاتیروا

 میتا بدان میرا در دست داشته باش هاتیو روا رهایاز تقر یانبوه دیبا لیدل نی. به همندیدست آ

 .ریکدام ثابتند و کدام متغ

 ران،یمتفاوت مد یهاتیشکل بود که روا نیبه ا مقاله نیدر ا ریکاربست روش تغ ینحوه

مورد  یهاهمان داده به مثابه .ا.فرهنگی ج یمسئلهاز  یو فرهنگ یصاحبنظران و فعاالن اجتماع
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 ازند. سپس هرکدام ادهش یواحد گردآور یدهیپد کیمتکثر از  یهاو نمونهتغیر روش  ازین

 امدهایو کاهنده، پ  افزایندهچون عوامل    ییهاجنبه  یدرباره  شانیچه او آن  ندشد  لیتحل  هاتیروا

 قیو تلف قیتطب سه،یتا با مقا دشاستخراج  د،کردن انیج.ا. ب یفرهنگ یمسئله یو عناصر درون

 .میبرس مسئله نیاز ا یکامل و روشن کدست،ی ریبه تصو تیها در نهاآن

. دآمدنچهره با افراد مورد نظر به دست بهچهره یبا استفاده از روش گفتگو هاتیروا نیا

در  رانیا یارشد فرهنگ رانید: الف( مددادن لیرا سه گروه از افراد تشک مقاله نیا یآمار یجامعه

فرهنگ  یعرصهبا مرتبط  یهادر رشته یو حوزو  یب( صاحبنظران دانشگاه ر،یاخ یچهار دهه

 لی( به دلرانیدر گروه مد ژهیوافراد )به نیاز ا ی. بخشیو اجتماع یفرهنگفعال  یهاو ج( چهره

 یبرفبا اتکا به روش گلوله گریو دو گروه د ص بودندمشخ شیاز پ یحقوق یهاگاهیداشتن جا

 .ندانتخاب شد

حاصل از  میمفاه یهمه پژوهش و پس از گفتگوی عمیق با این نوزده نفر، ی اولمرحلهدر 

پژوهش در  ی( در چارچوب سواالت فرعدیعنوان رس 2600از  شیها )که تعدادشان به بمصاحبه

ج.ا. در صورت  یفرهنگ یندهی»آ و «یفرهنگ یمسئله یستی: »چشدو متحد  کپارچهیمحور  دو 

 یمسئلهاز  کدستی یتیبه روا ر،یروش تغ سومِ یبا توجه به مرحله سپس تداوم وضع موجود«.

 .رسیدیم مقاله نیا یپژوهش

آید، لزوما  نظر پژوهشگر نیست و چه در مسیر این پژوهش به دست میبدیهی است که آن

از  یکاند. یهایی است که مورد مصاحبه واقع شدهقابل نقدی از چهرهشده و صرفا  روایت منقح

 یابیارز ایپژوهشگر به دنبال نقد  هآن است ک یدارشناسیچون پساپد هاییروش یهافرضشیپ

و در  تیروا فیوکاست و تحرکرده، بدون کم یچه گردآورآنکه  کوشدباید ب و ستین هاتیروا

 کند. یفراور تینها

 یاعتبارسنج. 5
 یفیک  یهاپژوهش  یاعتبارسنج  یبرا  جیرا  یهااز روش  یکیو گوبا    نکلنیل  یشنهادیپ  یالگو

، ر«ی، »اتکاپذر«ی»باورپذ  دیآن که »قابل اعتماد« شود، با  یبرا  یمعتقدند که هر پژوهش  هاآناست.  

 (.74: 1390باشد )خداشناس،  ر«یدپذییو »تا ر«یپذ»انتقال

گوناگون  یهاتفاوت  یدهنده و نشان تیواقع یهمه یکنندهمنعکس دیپژوهش با :یر یباورپذ ▪

 میگفتگو کن  ییهابا چهره  میتالش کرد  یژگیو نیا  نیتام  یپژوهش باشد. برا  یمسئلهو    دانیم
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  ل ین دلیآن داشته باشند. به هم لیو مسا یفرهنگ یسازنده از عرصه ی وغن یاکه تجربه

 یی هابا چهره  میکرد  یسع  نیچنشد. هم  نییراد در هرکدام از سه گروه تعانتخاب اف  یبرا  یطیشرا

تا  میگفتگو کن یو علم یتیریمختلف در سطوح مختلف مد یو فکر یاسیس یهااز جناح

 کشور پوشش داده شوند.  یفرهنگ یگوناگون حاضر در پهنه یهادگاهید

 تیقابل ای) یریرا اتکاپذ یژگیو نیباشند. او سازگار ی منطق دیپژوهش با یهاافتهی :یریتکاپذا ▪

نظر دو تن  ریمراحلِ کار ز یانجام همه  رینظ ی. پژوهشگر با اقدامات نامندی( ممنانیاعتماد و اط 

را  یژگیو نیکه ا دهتالش کر یفرهنگ یعرصه تیماه زیآشنا به روش پژوهش و ن دِیاز اسات 

 کند.  نیتام

 یو با اتکا رندیپذمیموارد مشابه تعم یکه در همه  اندیمدع یکمّ یهاپژوهش :یریپذانتقال ▪

 ییادعا نیاساساً چن یفیک یها. اما پژوهشدیمشابه رس یجیبه نتا توانیم شهیها همبه آن

که  یکسان ریاست تا سا هاافتهیمبسوط از  حات یکردن توض ایپژوهشگر مه یفهیندارند. وظ 

 یلیتفص  نییبا تب  میادهیکوشمقاله    نیاستفاده کنند، بتوانند. در ا  گریها در موارد داز آن  خواهندیم

 .میکن نیرا تام یژگیو نیا مسئله

متصل شوند و  هیاول یهامعتبر به منابع و داده یپژوهش به شکل یهاافتهی یوقت :یریدپذییتا ▪

. شودیم ریدپذییپژوهشگر به حداقل برسد، پژوهش تا یهادانستهشیو پ هاهیفرض یرگذاریتاث

باشد،  یریگیقابل پ زیپژوهشگران ن ریسا یکه برا یاروند انجامِ پژوهش به گونه یِمستندساز

و  پژوهش یمسئله. به عالوه، تماس درازمدت پژوهشگر با کندیم نیرا تام یژگیو نیا

 کمک کرده است.  یژگیو نیا نیتامبه  زیعرصه ن نیبه ا یو یشخص یو تجربه یعالقمند

 فرهنگی یمسئلهچیستی . 6
 یفرهنگ  یمسئله  تیپرسش از »واقع  دیحاضر را با  یمقالهپرسش    نیترمهم  دیو شا  نینخست

 زین یصاحبنظران و فعاالن فرهنگ ران،یمحور مورد پرسش در گفتگو با مد نیج.ا.« دانست و اول

ما شده،   ریبانگیچه واقعا  گراز آن  یقینسبتا  دق  ریتصو  میپرسش به ما در ترس  نیبود. پاسخ ا  نیهم

 خواهد کرد. یانیکمک شا

 های همبستگی اجتماعیاختالل در مولفه .6-1
اجتماع« و  یدهندهقوام یهابا »زوال مولفه رانیا یجامعه شوندگان، به اعتقاد مصاحبه

 یاآن که هر جامعه حیروبرو شده است. توض «یاجتماع سازیهمبستگ یها»اختالل در مولفه
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و اسکلت ساختمان عمل   یچون پدارد که هم  ازین  ییهاخود به وجود مولفه  یکپارچگیحفظ    یبرا

 ییر محورهاب  تواندیعناصر م  نی. اشوندیها استوار مان آنیبر بن  یعناصر اجتماع  ریو سا  کنندیم

 یحکومت  یهوشمندانه  یهااستیس  یو حتی  قوم  ی،مکان  یهاقرابت  ،یشاوندیچون ارتباطات خو

 فیتضع  رانیا  یدر جامعه  وندهایپ  نیا  تیتقو  یشدهعوامل شناخته  یهمه  متاسفانه.  رندیشکل بگ

 کرد. میمرور خواه یاصل یرا در چند مولفه فیتضع نیا یهاشده است. در ادامه نشانه

 هیالسه یبیترک رانیا یاست و در جامعه یاجتماع یدهندهقوام یمولفه نینخست ت«ی»هو

 قتیها در حقآن  یاند که البته همگداشته  هیسه ال  نیاز ا  یمتفاوت  ریمختلف تعاب  یهادارد. چهره

 هیسه ال  نی. ارنمد  یزندگ: »سنت، مذهب و  نامدیم  طورنیرا ا  هاهیال  نیهفتم ا  ی. چهرهاندیکی

 زیهشتم ن یآمد، در فرهنگ ما فعال بوده است«. چهره رانیبه ا تهیکه مدرن یاز زمان شهیهم

 یتیدو ستون هو نی: »اداندیم لیرا اص هیو البته تنها دو ال کندیم ییرا شناسا هیسه ال نیهم

 رانیا یمن جامعه ظر. به نزدیر یبا ورود ضلع سوم ]تجدد[ به هم م ت،یرانیو ا نید م،یکه داشت

 است«. ختهیبه هم ر زیچدر حال چالش است. ... همه

کشور  یمسئله نیتربغرنج توانیرا م ت«یشوندگان، »بحران هواز مصاحبه یاعتقاد برخ به

: »به نظر من بحران دیگویپانزدهم م ی. چهرهستیقابل تحمل ن نیاز ا شیب گریدانست که د

است. ... در بحث بحران  دهیرس یتحملرقابلیغ یاست که االن به مرحله کی یشماره تیهو

 ش،یهارمجموعهیو ز شدهمیترس تیهو نیا یعنی. میادهیرس تیعدم مشروع یبه نقطه تیهو

 اند«.قرار گرفته تیهمه در معرض عدم مشروع ،یمدرن و سنت یها]مثال [ در خانواده

بحران است که البته  نیا یهااز جلوه یکی یو فرهنگ واقع یفرهنگ رسم نیب تعارض

 نی: »جامعه اولرسدیهم م ییو به واگرا شودیمتوقف نم دیگویهفدهم م یطور که چهرههمان

 نیکه »من منم«. بعد از ا دیکند و بگو یمرزبند یرسم یکه با جامعه داندیم نیرا ا اشفهیوظ

 یابیتیهو  یدر نقطه  رانیا  یکردن منطقش. جامعه  دایبه پ  کندید، شروع مکر  جادیرا ا  زیکه تما

ها« که »آن یزیو در هر چ زیو بعد  مستقال  دوباره از اول در همه چ کندیم یاست. اول مرزبند

 .کند«یم یشیاند، بازاندگفته

 ایما است که آگاهانه  ینظام حکمران زیمقومات ن نیا ینیآفرکاهش نقش لیاز دال یکی

معتقد  نیدهم چن یشماره یعرف را از او گرفته است. چهره یهاتیمسئول یناآگاهانه همه

از اخالق   یانگار که بخش  سازد،یکه فرهنگ را م  ی. عرفسازدیاست: »عرف است که فرهنگ را م

ار اخالق و بار مقابله ب  د؟ی. توجه کرددیآی]دوش[ عرف م  یبار اخالق جامعه رو  یعنی.  سازدیرا م
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 هانیا یو همه می. ما آمداستیو نه فقط گردن دولت و س دیآیبر گردن عرف م هایبا ناهنجار

 .د«یای]کار[ بر ب نیا یاز عهده تواندیکه نم میبار کرد یو دولت استیرا بر دوش س

 یجامعه یِنیشیپ تیتنها هوآن بوده که نه یاسالم یجمهور یاشتباه نظام حکمران نیدوم

: دیگویپانزدهم م یاست. چهره دهیآن کوش فیتضع یبرا ینکرده، بلکه گاه تیرا تقو رانیا

که  رانیا نیکه ا میکردیفکر را م نیا دینه و اسالم بله«، با رانی»ا میو گفت میکه آمد ی»روز

 ییبا نمادها  یطوالن  یدوره  کی. ما تا  دینی. ببمیآن بگذار  یبه جا  میخواهیرا م  یزینباشد، چه چ

 .م«یمثل پرچم مبارزه کرد

گرفتار  رود،یجامعه به شمار م یریگشکل یربنایز یهم که به نوع «یاجتماع »ارتباطات

دانشگاه  یدهم که از استادان برجسته یاند. چهرهکرده فیشده که آن را تضع یعوامل گوناگون

 دایفرصت را پ نیا یمعتقد است: »ارتباطات اجتماع نیارشد کشور است، چن رانیاز مد زیو ن

که هنجار بسازد. توجه   کندینم  دایفرصت پ  یعرف و هنجار بسازند. ارتباطات اجتماع  هک  کندی نم

. آوردیهنجارها را به وجود م نیارتباطات کم شده است. چون نفس ارتباط است که ا د؟یکرد

فعل  یعنیچه؟ هنجار  یعنی:[ ارتباط، تکرار، تکرار. هنجار دیآیصورت به وجود م نی]هنجار به ا

 رونق شده است«.کم نی. به نظر من ادیآیکه در اثر تکرار به وجود م یارزش ای

 تهیتجدد و مدرن یعوارض ذات. 6-2
به  ینینو یدهیبا پد یتا کنون به صورت جد شیسال پ ستیاز دو  شیاز ب رانیا یجامعه

 یهامواجهه که ابتدا موجب بروز چالش نیمواجه شده است. ا یاسم تمدن غرب و تجدد غرب

روند  یدر سطح کشور در دوران جنبش مشروطه شده بود، به مرور و ط یاگسترده یاجتماع

 تیهو یهاهیاز ال یکیو امروزه به  افتیدر کشور گسترش  یمدرن در عصر پهلو یسازدولت

 ه است.بدل شد انیرانیا

شود. به عبارت  کپارچهی یرانیا ینتوانست به صورت کامل با جامعه گاهچیه یتجدد غرب اما

 ریها از آن تاثحوزه یمدرن بدل نشد. اما در همه یابه جامعه گاهچیه رانیا یجامعه گرید

و  یفرهنگ یهابیو آس لیمسا یشوندگان، بخش عمدهاز مصاحبه یاری. به اعتقاد بسرفتیپذ

 ینهیدر زم  ژهیوبه  ان،یرانیا  یسنت  یهابا ارزش  راتیتاث  نیتقابل ا  یجهیما نت  ریبانگیگر  یِاجتماع

 مذهب، است.
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و  رانیا یهااتفاق افتاد، اما جنگ هیو غرب در عصر صفو رانیمراودات ا نینخست هرچند،

به اسم  یدیجد تیرا با موجود انیرانیبود که ا هیقاجار یآن مشروطه در دورهو پس از  هیروس

و همراه   وبیمع  یاز همان ابتدا به شکل  ییآشنا  نیهشتم معتقد است که ا  یغرب آشنا کرد. چهره

 شکل گرفت که هنوز هم ادامه دارد. یو تعارض تمدن یماندگعقب ساسبا اح

 یماندگکه دچار عقب  مینیبیو م  میکنیم  دایبا غرب پ  یجد  ییمشروطه آشنا  یدر دوره  »ما

سوال مطرح  نی. باالخره امیکنیم سهیها دارند، مقاکه آن ییهااسی. ]خودمان را[ با مقمیهست

دوره به  نیسوال داده شد. ]از ا نیبه ا یمختلف یها. پاسخم؟«یاکه »ما چرا عقب مانده شودیم

ما  یمسئله[ و بحث غرب ]به[ دیآیم دیمنازعه، ]پد یالبته نه به معنا ،یجد یریدرگ کیبعد[ 

با ورود ضلع سوم به هم  ت،یرانیو ا نید م،یکه داشت یتیدو ستون هو نی. لذا اشودی[ ملی]تبد

 ]هنوز[ در حال چالش است«. رانیا ی. به نظر من جامعهزدیریم

 توانیرا م یزدگکه غرب کندیرسوخ م انیرانیا انیچنان در مآن یماندگعقب احساس

 یروشنفکران و نخبگان حوزو   یو ذهن  ینظر  یتکاپوها  یحت  ای  یتحوالت اجتماع  یژگیو   نیترمهم

 انیرانیاز ا  یدیشد که نسل جد  لیتبد  انیرانیا  یذهن  یتنها به دغدغهنه  غربدانست.    یو دانشگاه

در آن   یغرب بودند، به کل  یو فرهنگ یرفتار  یاز الگوها  یرویآورد که نه فقط خواستار پ  دیرا پد

 چیکه از ابتدا ه نامدیسپرده به غرب« مگروه را »دل نیهجدهم ا یشدند. چهره لیمستح

 اند.و مقابله با غرب نداشته ومتمقا یبرا یزهیانگ

ما را  یهاچالش تواندیبهتر م یلیخودمان خ یمعارف یهادواژهیکه کل کنمیفکر م »من

است.  هیدر قرآن دوسو  تیاست. مفهوم وال  ت«ی»وال دواژهیکل  نیتربدهد. به نظر من مهم  حیتوض

انلور   من الظلمات ایل  رجهمخیآمنوا    نیاذل  ویل  هللا}.  ستین  نیو مومن نیفقط مخصوص متاله تیوال
وجود دارد.   تیآن طرف هم وال  .{الظلمات  من انلور ایل  رجونهمخیالطاغوت    ائهمکفروا اویل  نیو اذل

 ،یو نه سرسپردگ ،یسپردگبه نظرم دل ... .اندرفتهیغرب را پذ تیما وال یجامعه یهازدهغرب

 زده است«.غرب انیجر یشاخصه نیترمهم

 ریکه جامعه را به مس کندیتقابل قرار گرفته و تالش م نیا گرید یدر سو یاسالم انقالب

را اساسا   یاسالم یهفدهم جمهور یاست که چهره یقدر جدتقابل آن نیبازگرداند. ا لشیاص

الگو نتواسته  نیکه ا دهدیو البته تذکر م داندیواکنش انقالب به غرب م یافتهیصورت تجسم

 انقالب را محقق کند. تیرفظ یهمه
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. ]انقالب دانمیجامعه م  یخیو تار یفرهنگ یمرکزبه پرسش    یرا پاسخ  یمن انقالب اسالم»

که داشت را  یتحوالت یپاسخ بود و بعد از استقرار نظام و بعد از جنگ با همه کی[ یاسالم

 یهمه  یحت  ایسالِ بعد از جنگ    یس  نیما در ا  ....  میپاسخ بدان  نیا  یافتهیصورت تحقق  میتوانیم

 .م«یکن یابیآن را ارز دیکه امروز با میارا آمده یریچهل سال مس نیا

 یبه سو یاسالم یجهت جمهور رییموافق است و تغ دگاهید نیشانزدهم هم با هم یچهره

نکته را هم  نی. البته او اداندینظام م یمسئله نیتررا مهم یلیپس از جنگ تحم یتجدد غرب

 کردند. یجهت استقبال و با آن همراه رییتغ نیاز ا زیکه مردم ن کندیاضافه م

نشد. ... درست در زمان  دارشهیرفت. ... اما ر شیمقاومت هشت سال با جنگ پ »فرهنگ

آمد و متوقفش کرد. ... مردم هم   یهاشم  یافتاد؟ قطع شد. آقا  یفرهنگ مقاومت چه اتفاق  تیتثب

 نیا... برگردند.  هایسخت که دوباره به آن دیآیشان نمخوش یلیاستقبال کردند. مردم هم خ

 . تفکر ما جذاب نبود«.میتر بود. اما آن طرف، ما و تفکر ما جذاب نبودجذاب

 جیاول آغاز شده بود و به تدر یِاز زمان پهلو یتجدد غرب ریدر مس رانیحرکت ا ریهر تقد به

بود،  دهیرس یروزیبه پ ریمس نیهم هرچند اساسا  در تقابل با ا یاسالم ی. جمهوررفتیم شیپ

 یساالروانیمشکِل د هانی: »ادیگویم نیپنجم چن یهمان را ادامه داد. چهره تیاما در واقع

را  یساالروانیهم آن د یاسالم ی. البته جمهورستین یاسالم یمشکِل جمهور نیاست. ا رنمد

از عوامل انقالب  یکیکه  یسطوح برسد که نشد. در حال نیه به انداد. انقالب قرار بود ک رییتغ

 کرده بود«. دایپ یبود که توسعه یساالروانید نیهم

 ییزداسنت  ،یغرب  یتوسعه  یبه الگو  یاسالم  یجمهور  ینظام حکمران  یمحتوم اتکا  یجهینت

. بردینام م «ییو شهرزدا ییزدااتفاق با عنوان »سنت نیشانزدهم از ا یاز جامعه بود. چهره

شد، کامال   جیکرد و ترو  دای[ در جامعه بسط پیلیکه ]پس از دوران جنگ تحم ی»فرهنگ

و  یبودند که جامعه را به همان سمتِ اقتصاد نیشد. چون ]دولتمردان[ به دنبال ا ییزداسنت

 یهاشد. از سنت ییزداصورت کامل سنت [ بهجی. ]فرهنگ راخواستندیببرند که م یشرفتیپ

 نی. شهر تهران مثال بارز ]اینی[ نوع فرهنگ شهرنشیاز جامعه گرفته شد تا ]حت هیاول

 کنندیم  یزندگ  یهتل  ی... همه به نوع  ندارد.  یشهروند  چیه  گری[ است که به نظر من دییزداسنت

 ی[ در تهران هست و در شهرهاتی]وضع نیا .... ستیک یکه اتاق بغل ستینمهم  شانیو برا

بود  یاتهیمدرن نیآن هم یاست که باعث و بان یهمان اختالط نیبزرگ هم اتفاق افتاده است. ا

 که بدون حساب و کتاب آمد«.
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 یدارنیو زوال د  نید  گاهیکاهش جا. 6-3 
 انیهم در سطح مردم و هم در م نینادرست از د یرواج تلق یدر نتیجه یدارنید ضعف

به شده که  یدارنیاز د یما گرفتار نوع یاست. جامعه یمهم بعد یمسئلهو نخبگان  رانیمد

به استخراج  یازین لیدل نیو به هم اش اثرگذار نیستییایو دن یواقع یدر زندگ ی کافیاندازه

 کند.یاحساس نم ینید یاز مبان یروش زندگ

: کندیم  تیروا  نیهم هست، چن  یحوزو  رانیاست و از مد  یکه خود روحان  زدهمیس  یچهره

شروع  ییبدهد. ... اشتباه از آن جا یجسم و روح را آشت نیو آخرت و ب ایدن نیآمده که ب نی»د

 تیهو نیبا ا نیشروع شده که د یینشده است. اشتباه از آن جا فیتعر طورنیا نیشده که د

 م،ینیبیچه که در دست ما است و در کف جامعه منشده است. در واقع آن  ادهیو پ  یاتیعمل  ،یمعرف

ما[ جواب   لیکه ]به مسا  میرا دار  ینید  نیو کامال  ناقص است. ما چن  یحداقل  شده،یدستکار  نید

 یبه هدف روشن و مشخص تواندینم یقدر تناقض در آن وجود دارد که اصال  کسو آن دهدی نم

 .برسد« نید نیدر ا

جستجو کرد  یگریدر معضل د دیرا با بیآس نیا یشهیشوندگان، رتوجه به نظر مصاحبه با

 دا ینادرست و شد  یما تلق  یاند. نظام حکومتبه آن مبتال شده  رانیا  یتیکه کارگزاران و نظام حاکم

است، معتقد است  یسوم که خود روحان یچهره دارد. ینیو حکومت د نید یاز معنا یمحدود

اعتقادات و  ست؟یهفتادتا چ نی. امیاکرده لیآن را تعط یکه »]اگر[ اسالم صد است، ما هفتادتا

 که فقه است«. میادهیدرصد رس یو به س میاکرده شانلیاخالق که تعط

 نیزم ی[ را رونید یها]آموزه خواستندیاسالم[ م ی: »]علمادیگویم زین زدهمیس یچهره

انجام  یاسالم یجمهور یدر طول دوره دیکه ما با یکار نیهم یعنیکنند.  یاتیو عمل اورندیب

 یآوردند؛ ول نیزم یها[ را رواز حرف یکار را بکنند، ]بخش نیخواستند که ا ی. وقتمیبده

که وجود داشت   ییهاو کمک  یو حواش  هاشهیتمام آن ر  یعنیرا کنار گذاشتند.    اشهیبقمتاسفانه  

 را درست کند، کنار رفته است«. یمعارف اسالم یدت حوزهکه وح

و از  ستیمنحصر ن یاسالم یبه جمهور بیآس نیچهاردهم معتقد است که ا یچهره البته

 دهدیرا نشان م  نیو شواهد هم  نیبوده است. »من معتقدم که قرا  یعیش  یجامعه  ریبانگیابتدا گر

. ]البته[ در عهد ائمه خوب و قشنگ بوده است. ]اما[ از اول میدیرا از اول کوچک د نیکه ما د

 است[«. ینگاه حداقل نی]هم م،یکنیهرچه که نگاه م
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از نخبگان  یاریکه بس نیا یکینامطلوب داشته است.  یجهیدو نت نیاز د یحداقل یِتلق نیا

: دیگویمورد م نیدهم در ا یاند. چهرهمحدوده مطرود و مهجور مانده نیدر ا دنینگنج لیبه دل

از قرائت خاص به  ریغ یِمذهب یِفرهنگ یهاآدم ای یرمذهبیغ یِفرهنگ یهاکه آدم دینیبی»م

 بکنند«. یاجتماع تیفعال توانندیشدت ]محدودند و[ نم

شده   یاجتهاد  لیاص  یهاآموزه  نیگزیو روزمره جا یکه فقه عرف  نیا گرینامطلوب د  یجهینت

پانزدهم باور دارد که: »االن  یاند. چهرهدر مقام استنباط و افتا نشسته رانیو کارگزاران و مد

و هنوز  شودیبرگزار م یاسالم یو بانکدار یاقتصاد اسالم ناریچهل سال گذشته است. هنوز سم

. رسدیجا هم نم چیو به ه شودیگفته م ییهاو حرف یاتی. کلمیدار ریگ اشهیاول یمبان رد

و  دهیخودش را کنار کش یو حوزو  یفقه سنت یشده که بعد از مدت طورنیماجرا هم ا یجهینت

که اتفاقا  مجتهد   یآن کس  یعنی  ؟یچه کس  یعنی  یکار را به دست گرفته است. فقه ادار  یفقه ادار

داره است، ا نیا سییاداره است. چون او ر نیا سییست و درس حوزه را هم نخوانده، ریهم ن

 صیاداره است، به تشخ  سیینپوشند. چون ر  کوتاهنیآست  انیها چادر سر کنند و آقاخانم  دیگویم

 [؛ اما از موضع اسالم«.دهدیخودش ]دستور م یاقهیسل

 کارنابلد رانیکارگزاران و مد. 6-4
 لیمسا نیاز پرتکرارتر یکینظام  یِ افراد کارنابلد در مناصب حساس و ارشد فرهنگ حضور

با  رمرتبطیغ یهارشته یآموختهکه غالبا  دانش رانیمد نیشوندگان است. امورد نظر مصاحبه

 لیدل  نیفرهنگ و جامعه ندارند و به هم  یبا عرصه  ینیشیپ  یعلم  ییآشنا  چیه  اند،یعلوم اجتماع

 .رندیبگ میروزمره تصم یهاو مشاهده یشم شخص ینها به اتکات ندناچار

 استگذارانیاست که س نی: »مشکل اکندیم ریتقر نیرا چن مسئله نیهفدهم ا یچهره

 یعال یسابق شورا ری. مثال  دبستندین یفرهنگ اصال  فرهنگ یحوزه ییِاجرا یهاو آدم یفرهنگ

مهندس است. مسئول بخش  مایسازمان صداوس سییما دامپزشک است. ر یانقالب فرهنگ

فرهنگ را بر اساس  هانیهم مهندس است. قرار بوده که ا یدر دفتر مقام معظم رهبر یفرهنگ

بر[ مشاهده است. اصال   ی]مبتن یو تجربه ستیهم ن ستهیز یاداره کنند که تجربه یاتجربه

اند که دو نفر را بکشند و بفهمند اشتباه هم نداشته  یِجراح  یحت هانی. استیمشکل چ  دانندی نم

 .جا«آناست و روده  جانیکه معده ا
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حضور  یجهی: »نتکندیجستجو م مسئله نیمشکل را در هم یشهیر زینهم ن یچهره

است که به   ی. اشکال از کسانگرید  شودینم  نیبهتر از ا  یها در مجامع فرهنگها و مهندسپزشک

اقتصاددان،  ،یمال رانیمد استگذار،یمحل افراد س جاهانی. ادهندیم تیافراد مسئول نیا

 است؛ نه پزشک و مهندس«. لیقب نیشناس و از ااسالم لسوف،یشناس، فجامعه

مقصود   م،ییگویسخن م  یافراد از مناصب فرهنگ  نیضرورت کنار رفتن ا  یدرباره  یوقت  البته

: »مِن دیگویپنجم م یطور که چهرههمان رایفاسدند. ز ای تقوایب یافراد شانیکه ا ستین نیا

[ رانیمد یخود. همه ] یبه جا هانی. انمیهستم و نمازخوان و متد یآدم باتقوا و عادل ریمد

 لیمسا یدهیچیرا دارند«. بلکه مقصود آن است که ذات دشوار فرهنگ و سرشت پ هانیا یهمه

 لیو شناخت مسا  لیتحل  یژهیو  یهااست که به روش  یحضور کسان  ازمندین  یو اجتماع یفرهنگ

 یآموز عرصهدانش کیبرداشت من به عنوان  نیمعتقد است: »ا نیچن کمی یآشنا باشند. چهره

 زیهمه چ  خواهدیاو م  م،یگذاریمهندس را سر کار م  کی  یاست که وقت  یفرهنگ و علوم اجتماع

 خواهدیجا قرار گرفته است. او مندارد؛ بلکه به اشتباه در آن یریتقص چیکند. او ه یرا مهندس

که  داندیاست که او نم یدر حال نیرا با فرهنگ هم بکند. ا کندیکه با ُپل م ی]همان[ کار

 طور عمل کرد«.آن هنگبا فر شودی نم

 یبه راحت  رد،یگیر مقرا  یفرهنگ  یمجموعه  کیدر راس    ینظر  یبدون پشتوانه  یفرد یوقت

که:  دهدیادامه م کمی ی. چهرهشودیم میمنفعل و تسل یربومیو غ یواردات اتیدر مقابل نظر

آدم   یلیاست. خ  یآدم خوب  یلی. خمیگذاریمملکت م  یاستگذاریاز س ی»پزشک را در راس بخش

 یکه ]فرد مسئول[ تسلط نظر شودی]انتخاب[ موجب م  نی. اما کارش چه؟ ااست یمورد اعتماد

را نشخوار کند، فکر کند که با چه  یخارج یهاهیاز نظر یو قسمت دیایب ینداشته باشد و اگر کس

چشمش  یآن فرد خائن هم باشد. اما او را رو  دیشا یروبرو شده است. حت یعالم و دانشمند

. کندیحرف او را خرج م و  بردیخدمت سود م نیو او از ا رساندیم دمت. چون به او خگذاردیم

 .د«یآینم رونیب یفرهنگ یهینظر کیاندازِ آدم چشم نیاما از ا

 یتیدر مناصب حاکم یالتقاط یهازدهحضور غرب د،یگویچهارم م یکه چهره گونهآن

 یمسئله نیبزرگتر ست؟یاالن چ یمسئله نیما است. »بزرگتر یفرهنگ یمسئله نیترمهم

 ی]هستند[. بعض یبه شدت التقاط یزدگاست که ... گرفتار غرب یما تسلط حاکمان یفرهنگ

و هم  خواندیهم نمازش را اول وقت م یعنی یالتقاط یزده اند. اما غربزده]افراد[ کال  غرب

 نمایو س ونیزیوارد فرهنگ و تلو خواهدیم یزده است و چشمش به آن طرف است. او وقتغرب
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 نی[«. ... ما با امی]بشو میها هستند. کال  تسلکه »صاحبش آن دیگویبشود، م گرید یهاحوزهو 

 ست؟یما چ یفرهنگ یمسئله نیتر. ... مهممیمشکل دار دتبه ش رانیحاکمان و مد پیت

شان پررنگ است، دارند، غرب در ذهن  یرونیب  یو الگوها  رونیکه باور ندارند، چشم به ب  ینیمسئول

انجام   یسطح  ینی. رفتار ددهندیانجام نم  قیعم  ینیاند و رفتار دنبرده  یخودشان پ  یهالتبه اصا

. روندی. منبر هم مکنندیهم م ی. سخنرانکنندیم غیجمعه را تبل از. نمخوانندی. نماز مدهندیم

رد  یفرهنگ عموم یهااز حوزه  یلیاز تحوالت و خ یلیو خ یاما اساسا  در باطن و سبک زندگ

 .کنند«ینم دایپ نیاز اساس د ییپا

 یندارند و گاه  یاسالم  یبه جمهور  یاعتقاد  چیدانست که ه  ییهاینفوذ  توانیافراد را م  نیا

 نینفوذ و ا زانی: »اگر آدم واقعا  مدیگویم زدهمیس ی. چهرهزنندیم یعامدانه دست به خرابکار

 یاسالم یبه جمهور یاعتقاد چیاست که ه نیسطوح ا نیترنییتا پا رانیاز مد یلیخ یژگیکه و 

 [«.شودیم یاسالم یجمهور یهایرا بداند، ]متوجه دشوار ندارند

:»به داندینظام م یاصل یهاها را جزو اشتباهچهره نیدادن به ا دانیم زینوزدهم ن یچهره

کرده است. ما به خاطر   جادی]اشتباه[ ا  را آن  هانیا  یبوده و همه  یاسیما س  ینظر من اشتباه اصل

به  یتکه نامحرم بودند و اراد ییهااز آدم یتعداد م،یکن ی[ با مردم همراهمیخواستیکه ]م نیا

. ... ما از میدهن مردم را ببند میو خواست میباج داد یعنی. میانقالب نداشتند را سرِ کار گذاشت

 م؛یکن  دییکه به انقالب ارادت ندارد را تا  یآدم  دی. نبامیداشته باش  یستیرودربا  دیبه بعد نبا  جانیا

 ولو بلغ ما بلغ«.

به  زیجزو نخبگان جامعه ن توانیرا م شانیاز ا یاریکه بس رانیمد نیاست که ا گونهنیا

. اندگانهیبا مردم ب یو به کل کنندینم دایپ یاجتماع یهات یبا واقع ینسبت چیحساب آورد، ه

 یبعد از انقالب مقدار تی: روحاننامدیم «یارتباط تیرا »اشراف یژگیو  نیا ازدهمی یچهره

ام. نشسته  جانی[ »من ادیگویاست. ]م   طورنیهم هم  تیکرده است. حاکم  دایپ  یت ارتباطیاشراف

که جدا از مردم بودن ]را به همراه  محورتیب یهمان زندگ یعنی. ... ند«یایسراغ من ب دیمردم با

 است[«. جیهنوز را دارد،

. شودیدارد ... انجام م  یی: »کارهاداندیم  دیشد  اریرا بس  رانیمد  یماندگدوازدهم عقب  یچهره

دو فاز از مشکالت   یکیاز    شیما ندارد. ما معموال  ب  یبا مشکالت اجتماع  ینسبت و تناسب  چیه  یول

 کینزد یتهگذش یگاه یما حت ی. ولدیزیو برنامه بر دینیرا بب ندهیآ دیبا یزیر. در برنامهمیعقب

 دور است«. یهاگذشته مانیزیربرنامه ی. بلکه مبنامینیبیرا هم نم
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 یو عدم توازن ساختار حکمران یبساماننا .6-5
از  یها اشاره شد، برخبه آن شیشده و در بخش پ رانیمد ریگبانیکه گر یبیبر مصا عالوه

 یفرهنگ  یزیرو برنامه  یسازمیتصم  ،یاستگذاریموجود در نظام س  ینابسامان  زیشوندگان نمصاحبه

 هاتیمسئول  عیهم خود را در نبود توازن در توز  ینابسامان  نی. ادانندیم  مسئله  نیترکشور را مهم

 روشن و مورد توافق. یاستیس یهیو هم در نبود نظر دهدینشان م اراتیو اخت

در ج.ا. به  یو عموم یدولت یفرهنگ یهاسازمان فیو وظا هاتیمسئول ارات،یاخت ه،بودج

از بودجه در  یکه بخش اندک شودیمشاهده م ینشده است. گاه میصورت متوازن و شفاف تقس

عرصه را بر عهده دارد و در مقابل سازمان   کیاز    یادیبخش ز  تیاست که مسئول  یسازمان  اریاخت

 .ردیگیم  اریرا در اخت  یادیز  یندارد، بودجه  یشفاف و روشن  یابیعملکرد و ارز  کارکه سازو   یگرید

. کنندیم تیعرصه فعال کیچند سازمان با منابع و مختصات گوناگون در  یحت ایدو  یگاه

 یفرهنگ استیروشن س ینبود برنامه و الگواز  رمتوازنیمتداخل و غ یهاسازمان نیبه عالوه هم

است و  یفرهنگ یهادهیپد یو دشوار یدگیچیاز پ یمشکل ناش نیاز ا ی. بخشبرندیهم رنج م

شوندگان از مصاحبه  یادیو کارگزاران. تعداد ز  رانیمد  یزدگیو مهندس  یل کارنابلدیبه دل  یبخش

 اند.اشاره کرده رادهایا نیبه ا

است که   نیمشکل ا  کیکشور است، گفته است: »  یفرهنگ  رانیپنجم که خود از مد  یچهره

که االن  یزی. آن چستیمعلوم ن ی]است[ که متول نیمشکل هم[ ا کیساختار ناکارآمد است و ]

و   دیآیکه م  یبا ]وزارت[ ارشاد است. چون کس  یفرهنگ یاستگذاریاست که س  نیمرسوم شده، ا

و از  یاسالم یفقط در مجلس شورا شود،یانجام م ییآزمایکه راست ییجاو آن دهدیپاسخ م

که فقط  دینیبیم د،ینیها را که بباست. اما بودجه جمهورسییر ای ریوز ضاحیسوال و است قیطر

 اریآن در اخت یوزارت فرهنگ و ارشاد است. مابق اریدر اخت یفرهنگ یهاپانزده درصد از بودجه

 م،ییگویکه م  ییپاسخگو  نیندارند. ا  ییوقت پاسخگو  چیه  گرید  ینهادها  نیاست. ا  گرید  ینهادها

هستم و نمازخوان و  یقابل سنجش است. ]وگرنه[ من آدم باتقوا و عادل ییمقصودمان پاسخگو

را دارند. اما عدالت و تقوا که قابل  هانیا ی[ همهرانیمد یخود. همه ] یبه جا هانی. انمیمتد

]است که[ قابل سنجش است. رفتار من ]است که[ قابل سنجش است.  د. عملکرستیسنجش ن

 بسنجد؟«. دیبا یرفتار را چه کس نیا
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 ی: »اصال  در حوزهدیگویم نیچن یاستیس یهانبود نسخه یهفدهم درباره یچهره نظر

وضع موجود  یمسئول نگهدار رد،یگیم لیرا تحو یزیهر کس که هر چ یفرهنگ به صورت کل

که فرهنگ را از کجا  دییارشاد بگو ریبلندمدت ندارد. مثال  اگر به وز یزیرکس برنامه چیاست. ه

 .داند«یکه نم خورمیقسم م دهد،یم لیبه کجا تحو و گرفته  لیتحو

 رشد ریمس یبه اقتضا یاله یابتال .6-6
با آن   رانیا  یچه که جامعهکنندگان هم معتقدند که آناز مشارکت  یبرخ  انیم  نیدر ا  البته

 میپارادا  خواهدیاست که م  یاحرکت مثبت و در حال رشد جامعه  یهاروبرو شده، در واقع نشانه

 تابتالئا یرا نشانه  هابیگروه آس  نیرود. ا  شیپ  نینو  یسازدهد و به سمت تمدن  رییحاکم را تغ

 .دانندیم انیرانیا یجتماعرشد ا یو الزمه یاله

به نظر  یدیکل یمسئلهاست، معتقد است که » یاارشد رسانه ریمد کیهجده که  یچهره

و بحث  میشد یتمدن یهینظر کی دارهیکالن انقالب داع یهیاست که[ ما در نظر نیمن ]ا

 کرده است«. جادیرا ا ییهاعارضه تهیما با مدرن یمواجهه

. دانندیم بیوجود اشتباه و آس یرا نشانه بیو کاهش آس گذارندیپا را فراتر م یحت یبرخ

روز ]گذشت  کی. اگر دیآی: »ابتالئات مدیگویاست م یارشد فرهنگ رانیده که جزو مد یچهره

. اگر شوندیم ادیکه کارمان خراب است. ابتالها هستند و ز میکن دیشک و ترد دیو[ ابتال نبود، با

 رشد است و نه سقوط«. یشدند، نشانه ادیابتالئات ز

هراس  یو حت یآنند که آشفتگشوندگان براز مصاحبه ینگاه، گروه نیهم یادامه در

 طیز شراا شانیا یاطالعیب یجهیو نت لیدلیموجود ب طیشرا یاز مشاهده رانیکارشناسان و مد

از حد  شیب تیحساس ای شناسانهبیآس کردیرو  لیدلیرواج ب یجهینت ،یاسالم یقبل از جمهور

 ط است.ینسبت به شرا

وجود دارد، به خاطر  ونیانقالب نیکه آن نشاط ب مینیبیشصت م یکه در دهه یلیدل کی»

را تجربه کرده بودند و بعد که  یعدالتیو آن خفقان و آن فقر و آن ب یقبل یاست که دوره نیا

را  ریتعب نی. آقا ادانستندی. قدر و ارزشش را مدندیوجودشان چش یرا با همه رییانقالب شد، تغ

دارد. اما  ازاتیامت یلیخ دیجمع استادان دانشگاه راجع به استقالل به کار برد که »نسل جد رد

از  یتصور چیقبل را تجربه نکرده است. چون تجربه نکرده، ه یاست که دوره نیمشکلش ا کی

 دیگویمستقل است«، م یاسالم یکه »جمهور مییگویم یندارد«. مثال  وقت زهایاز چ یبعض
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چه. چون از  یعنیکه استقالل  فهمدیاز ذلت ندارد، نم یدرک چیچه؟« چون ه یعنی»استقالل 

 یهمه یو رهبرش برا جمهورسییکرده که ر یزندگ یادر جامعهآن موقع که سر بلند کرده، 

نظرات  هانیچه«. ا یعنیکه عزت و ذلت  فهمدی. اصال  نمانددهیکشیها شاخ و شانه مابرقدرت

 .میستیشاکر ن طیآن معتقد است که ما نسبت به شرا یکه بر مبنا تهجدهم اس یچهره

. »به نظر من نگاه کندیانتقاد دارد و آن را تخطئه م  هابیچهارم به اصِل توجه به آس  یچهره

ما افتاده است. در  یهایها و دانشگاهاست که به جان طلبه یایماریب شناسانهبیآس

هستند که  سوادی آدم ب یخُرد. ... مشت یزهایبه ]گفتنِ[ چ کنندیهمه شروع م یشناسبیآس

 کنند«. یشناسبیبوده که آس نیاند، اداشته که یاتنها عرضه

و سرنوشت   جهیچندان نگران نت  دیو نخبگان نبا  رانیچهره هم معتقد است که مد  نینوزدهم

. دیتان را بخوانکه شما درس گفتیداشته است. استاد ما م ادیها زچرخ نیکار باشند. »خدا از ا

 ی. خدا هم هر کارمیکنیمان را مما تالش .رودیانقالب هم آمده و م نیمشروطه آمد و رفت. ا

 ندارد«. یبه ما ربط گرید نی. اکندیکه بخواهد م

 موجود طیج.ا. در صورت تداوم شرا یانداز فرهنگچشم .7
صاحبنظران   ران، ی را از منظر سه گروه مد   ی اسالم   ی جمهور  ر یبانگ یگر   ی فرهنگ  ی مسئله   ت ی ماه 

 دایادامه پ   ت ی پرسش است که »اگر وضع   نی. اکنون نوبت به پاسخ به ا م یمرور کرد   ی و فعاالن فرهنگ 

 ینوزده چهره  ی هات ی روا بود؟« چگونه خواهد  ران ی ا  ی نده ی آ  ط یاصالح نشوند، شرا  ها ه یکند و رو 

 د.کر   یبند دسته   تی چند فراروا   نیدر ا   توانی مورد را م   نیکننده در پژوهش در ا مشارکت 

 یو فرهنگ یومرج ارزشو هرج یآشفتگ .7-1
 یومرج و آشفتگهرج  شیبروز و افزا  رسد،یشوندگان مکه به ذهن مصاحبه  یریتصو  نینخست

برود، هرج   شیپ  طورنیده، »اگر هم  یشماره  یشوندهمصاحبه  ریدر جامعه است. به تعب  یفرهنگ

 .شود«یم شتریو مرج ]به صورت[ مداوم ب

باشد. به اعتقاد  شتریهم ب یاز رواج فساد اخالق تواندیکشور م یبرا یآشفتگ نیا تبعات

و افراد  ندیای[ دو ساعت را بروند و برانی]= مد  انیآقا  نیاست که هرکدام از ا ینهم، »کاف  یچهره

 یشدگول[.  نندیتر از آن را ]بب. نه فساد، که مهمدینیا ببر  یفرهنگ یشدگو ول  رندینظر بگ  ریرا ز

 .ند«یو بب دیایومرج را ب[. اصال  هرجنندیرا ]بب یفرهنگ یتفاوتیرا، ب یفرهنگ
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 یاجتماع یتر از مخاصمهرا خطرناک یفرهنگ یتفاوتیو ب یپانزدهم رهاشدگ یچهره

[ بدتر نی. ]ایدوم قا  یو سکوت؟[ دق یبه درماندگ ای شودیبه دعوا ختم م تیوضع نی: »]اداندیم

نظام  یچالش ]خاص[ خودش را برا م،یکه به کارِ هم کار ندار نیو ا یتفاوتی از دعوا ]است[. ب

کند، کل  یساختار را دستکار نیا خواهدیم یاسی. چون هربار که نظام سکندیم جادیا یاسیس

 .دهد«یآن واکنش نشان م

خواهد  شتریب یبه شکل روزافزون یهنجار یآشفتگ نیآن است که ا مکی یچهره ینیبشیپ

 لیبه دل ما  یدامن خواهد زد: »ما دا انیرانیا یو اختالالت رفتار یروان یهاشد و به رشد تنش

از  یاریدر عمل با گسترش بس م،یکه در سطوح مختلف دار یایو اخالق یارزش یهاتعارض

[ هم در افراد ری]= تزلزل و تح  واالنسیآمب  یهاشیکه دارد گرا  میهم مواجه  یوانر  یهایناهنجار

 یجامعه  یفرهنگ  لی[ مساانیدر ]م  یمهم و اساس  یمسئله  کی  نی. به نظر من اآوردیبه وجود م

که خالف آن عمل   دیو در عمل مجبور شو دیرا قبول داشته باش یارزش  ماش  ی... وقت  .است  رانیا

 یتنش روان  نی. ادیشویم  ی[ دچار تنش روانتی. اما در نهادیتوانیبار ]مو دوبار و سه  بارکی  د،یکن

 به بار آورد.« یحالت خودکش نیدر بدتر ای یارابطه یهاو اختالل ییجز یهاخشونت تواندیم

اندک و شناخت سطحی هایی معموال  محصول التفات  بینیالبته به نظر پژوهشگر چنین پیش

طور که در سومین تصویر )رشد فرهنگی ی ایران است و هماناز عمق ایمانی و قدرتمند جامعه

های قدرت تصویر شوندگان با توجه به همین مولفهجامعه و...( مشهود است، بخشی از مصاحبه

 روشنی از آینده دارند.

 نظام لیو تبد تیماه رییغت. 7-2
با استفاده از  تواندی م  یاسالم  ی. جمهورشود ی م  ده یکه د  یاندازچشم  نی نظام دوم  یاستحاله 

. به قول رد ی را بگ  ی اس ینظام س  ر یی تغ  ی مرسوم است، جلو ز ی کشورها ن  ری که در سا  یی ها روش 

 یی ها وه ی است. تا دلت بخواهد، ش ادی[ ز ت ی هفدهم »]امکان[ بدل زدن ]حاکم  یکننده مشارکت 

است که[  ن ی]ا  نمی بی که من م  ی زی [ را ]کنترل کرد[. ... چ ی مردم  ی ها ] واکنش  شود هست که ب

 یی با ]استفاده از ابزارها   یعن ی که دارد، احتمال تداوم دارد. اما تداوم    یتی وضع   نی ما با ا  یساختار رسم 

خودت  ی کنی م  یسع  ییها وه ی و با ش یری پذ ی را م  تی ادها ی انحطاط بن  یعن ی . یس ی مثل[ حکومت پل 

 ی [ در جامعه ی کردی رو  نی چن  ی. البته ]اجراشود ی اوقات م  ی است. بعض  یشدن  ن ی. ا ی حفظ کن  ا ر 

 کار را بکنند«.  نیها هم بتوانند ا تا قرن   دی شا  گری سخت است. در جوامع د  ران ی ا 
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را از   اشی قی حق   از یو امت   ت یخود ادامه دهد، اما واقع   اتیبه ح   تواند ی حکومت م   تی وضع   ن یا   در 

به جز اسم   یاسالم   یاز جمهور   م، ینکن   ی: »اگر ما اقدام د ی گوی م   ن یسوم چن   ی. چهره دهد ی دست م 

 اند«.کشورشان گذاشته   یرا رو   ی اسالم  ی که اسم جمهور  گرید   ی و مثل کشورها ماند ی نم   یآن باق 

. میر]نظام[ را نگه دا نیا دی[ باندیگویم هایکه: »]بعض دهدیهشدار م زیهفتم ن یچهره

آن برداشته شوند و مردم  ینیعناصر د یعنیچه؟  یعنیاستحاله بشود. استحاله شدن  یول

از  یکه در بعض یتیوضع نیمردم باشد. هم یرا بکنند. حکومت هم در خدمت زندگ شانیزندگ

 یفرد فیدر خدمت ک دیبا تیمستقر شود[. حاکم دی]با شدهنهینهاد ییگراکشورها هست. فرد

 ییهایاندازکم پوست[ دارد کمم؟یدیمرحله رس نیمزاحم باشد. ]پرسش: ما به ا دیشما باشد. نبا

 .«افتدیدر مردم اتفاق م

 یاست و باور دارد که جمهور نیبخوش ندهیکه به آ زدهمیس یچهره یحت ت،ینها در

 ی. »]براکندیرا پنهان نم اشینگران د،یاست، خواهد رس یسازکه تمدن تشیبه غا یاسالم

شدن قوم ما در  یاست. اساسا  آخرالزمان هانی. مشکالت ما هممیدار ری[ گیساختن تمدن اسالم

 م،یرا اصالح کن مانیهاهیرو  میها است. ]پرسش: اگر نتوانداستان نیهم نگرو پشت سر گذاشت

ظاهرا   ی. ولشودیرست مد ییاز جا یشیگشا هللشاءاو ان کندی[ خدا به ما لطف مشود؟یچه م

 است«. فیضع یسازتمدن یما برا یفرهنگ یهی. چون بنمیشویاست که ما دفن م نیاش اساده

ها و نظر شخصی تر متذکر شدیم، این تصویر از آینده نیز با دریافتطور که پیشهمان

ی مردم در گستردهرسد وقوع جریاناتی مثل همدلی پژوهشگر تطبیق ندارد و به نظر می

 هایی چون شیوع بیماری کرونا، نشان از استحکام ساخت درونی نظام و پویایی آن دارد.بحران

 نظام نیادیبن تیجامعه و تثب یشد فرهنگر  .7-3
 یضرور یو حت هابیدانستن آس یعیهستند که با طب یهم گروه یرپردازیتصو نیدر ا اما

گروه  نی. اکنندیم میترس یگرید یرا به گونه ندهی، آجامعه یرشد و تعال یها برادانستن آن

به مقصد  تواندیم هایدشوار نیرشد قرار دارد و با گذر از ا ریدر مس رانیا یمعتقدند که جامعه

 برسد. نینو ینهادن تمدن اسالم انیو بن اشیینها

راحت  یلیکشور است باور دارد که »خ یارشد دانشگاه رانیکه از مد زدهمیس یچهره

که  میاافتاده یدور ی. ما رو رسدی[ مجهیما به نت ی]انقالب اسالم نیکه به نظر من هم میگویم

به صراحت  زینوزدهم ن یباشد«. چهره ادیز یلیبازگشت ندارد. البته ممکن است تلفات ما خ
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است.   دوارکنندهیام  اریبس  اریثبت و بسم  شود،یکه دارد م  یایحرکت کل  نیا  ندیبرآکه »  دیگویم

 .ار«یبس اریبس میگویم

رو به جلو  ندهیموجود آ تیوضع نیدارد: »با ا ندهیاز آ یروشن ریتصو زیهشتم ن یچهره

هم   لشی. »دلداندیم  ندهیدر آ  رگذاریاز نخبگان متعهد را عامل تاث  یدیتولد نسل جد  یاست«. و

هستند و  یادهیو فهم قیعم یهاشده که نسل انقالب است و آدم تیترب یاست که نسل نیا

 ادیو االن تعداد ز میها کم داشتآدم نیدارند. ما از ا لیاز مسا یکه درک درست ندهست ییهاآدم 

 .م«یدار ییباال تیفیو با ک

از نخبگان جوان را عامل  ینظام و ظهور نسل توانمند یهجدهم هم قوت درون یچهره

 توانمی[ است. نمانی]در جر  یری. »درگداندیولو در درازمدت م ،یاسالم  یجمهور  یینها  یروزیپ

 دواریو ام ستمین دیاست که ناام نیا تیندارم. اما از آن طرف هم واقع یاینگران چیکه ه میبگو

االرض که نگاه  ی. علکنندیه مغلب هازشیکه بر ر دوارمیانقالب ام یهاشیرو  نیهستم. من به ا

 شیپ یبا شتاب بهتر میتوانستیمان کُند است و ماست که هرچند حرکت نیحسم ا کنم،یم

ده  یعنی. ]پرسش: دانمیرا مثبت م طیو در مجموع من شرا طیشرا یبا لحاظ مجموعه م،یبرو 

 یکل  یریگجهت  ی. ولمیما بهتر از امروزمان خواهد بود؟[ قطعا . ]البته[ فراز و فرود دار  گریسال د

 یانقالب قدرتمندتر از آن است که حت تیمثبت است. ... ذات و واقع یطوالن ندیدر برآ

 بزند«. نیمدت زمنظام بتواند آن را الاقل در کوتاه یهایعرضگیب

 گیرینتیجه. 8
 یو فرهنگ یاجتماع یهادهیپد یقیحق یبه معنا یقطع یهرچند دسترس مقاله نیبه باور ا

 یجیتدر یکردیبا اتخاذ رو  توانندیم یفرهنگ استگذارانیدشوار است، اما پژوهشگران و سبسیار 

کالن  یهااستیبه سود س راها شوند و آن کینزد هادهیپد نیمستمر به ا یشیو همراه با بازاند

 دهند. رییخود تغ

و معضالت خُرد و  لیبا مسا م،یکه بگذر یو اجتماع یفرهنگ یدشوار عرصه یِژگیو  نیاز ا

و  یفرهنگ عموم دانیدر م توانیها را ماز آن یکه بخش میشویعرصه روبرو م نیدر ا یکالن

 کشور منتسب است. یبه نظام حکمران گرید یرصد کرد و بخش انیرانیا یشناختمختصات انسان

 کسانیارزش و هم هابیآس نیو مشخص شد، ا یبررس لیبه تفص مقاله نیطور که در اهمان اما



 1398و زمستان  زییپا /زدهمیشماره س  /ی فرهنگ استیو س نید یپژوهش ی نامه علمدو فصل

124 

شوندگان پژوهش دانست. نظرات مصاحبه  گرید  یبرخ  یربنایز  توانیها را ماز آن  یو برخ  ستندین

 مطلب است. نیهم دیهم مو

ندگان، باید اذعان شوی تکثر و پراکندگی نظرات مصاحبهالبته باید اذعان کرد که با مشاهده

های ی فرهنگی ما، اتکای نخبگان و مدیران بر برداشتهای جدی عرصهکرد که یکی از آسیب

ذهنی خویش و بریدگی ایشان از واقعیات و عینیات جامعه و نیز عدم ابتنای ایشان بر مبانی 

از آن که به های حِکمیِ اسالمی و شیعی است. این قشرِ تاثیرگذار بیش  نظری اصیلی چون آموزه

ای بومی باشند، به گیری از الگوهای نظریهدنبال کسب شواهد عینی و مستند از جامعه و بهره

 کنند.یافته و تجربی خود تکیه میدانش تقلیل

  ی فرهنگ  ی مسئله  ن ی تر ق ی و عم  ن ی تر مهم  چه از گفتگوها به دست آمده، ی عمیق آن با مطالعه 

  ران ی ا   ی با تحوالت و اقتضائات جامعه   ی و فرهنگ   ی اجتماع   ی نظام حکمران   ی ناهمسان   م ی توان ی کشور را م 

  ی ها به مولفه   ب ی چون آس   ی ل ی مسا   ی مختلف درباره   ی ها چه چهره آن   ی همه  . م ی معاصر بدان   ی در دوره 

اند، به نظام  فرهنگ و ... گفته  ی ن ی نش ه ی حاش  ، ی تعارضات اخالق  ، ی دار ن ی زوال د  ، ی اجتماع  ی همبستگ 

 . گردد ی برم   ر ی اخ   ی ها و تحول جامعه در سال   ر ی تدب   ی مرکز   ی مثابه هسته به    ی حکمران 

 یهادر سال رانیدر ا یچه ما به عنوان تحوالت فرهنگاز آن یبخش بزرگ گریعبارت د به

از  میرمستقیغ یبه شکل ایشکل گرفته  ینظام حکمران یکرهیدر پ ما یمستق ای م،ینیبیم ریاخ

 یمهم اریعام آن، هنوز نقش بس ی. دولت، به معنارندیپذیم رینظام تاث نیا راتییمختصات و تغ

 یهاچون رسانه یمزاحم گرانیها با ظهور بازاز عرصه یدر برخ رچندو ه کندیم فایا رانیدر ا

سبب، نقاط قوت و ضعف   نیخود را از دست نداده است. به هم  گاهیمواجه شده، اما هنوز جا  دیجد

 ج.ا. است. یهمان نقاط قوت و ضعف نظام حکمران یادیتا حدود ز رانیا یجامعه

در جهان مدرن   ین ی د   یکه متکفل انقالب   یابه عنوان جامعه   یکنون   رانِ یبر ا   یعالوه، حکمران   به 

در حال گذار جوامع معاصر  ری چون سا هم  ، یدار ن ی د ی اکنون همزمان با استمرار در ادعابوده و هم 

 .رد دا  ازی و روزآمد ن  ژه ی و   ی استیو س   یت ی ری مد   ی افزارهاپسامدرن است، به نرم   یای به سمت دن 

که واقعا  موجب  یزیکه چ میتوجه کن قتیحق نیبه ا دیگزاره با نیا رشیفهم و پذ یبرا

آن،   یقانون اساس  یها و حتنه شعارها، مرام  شود،یم  انشیهمتا  ریاز سا  یحکومت  یالگو  کی  زیتما

 یسازاست. نظام یو فرهنگ یاجتماع یسازها در نظامشعارها و مرام نیبلکه بسط و کاربسِت ا

تا جذب و  هااستیس یابیاجرا و ارز ن،یاز تدو  ت،یریمد یهاابعاد و عرصه یهمه لیو اص دکارآم
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و معتبر دارد،  هیو منابع اول یدر مبان شهیو هرچند ر شودیرا شامل م یانسان یهیپرورش سرما

 حساس و منعطف است. یطیمح راتیینسبت به تغ شهیهم

و  تیصالح نیما فاقد چن یکنون یتیریمد یافزارهامتاسفانه بنا به شواهد متعدد، نرم اما

 ،ینظامات اجتماع دیبا 1357پس از استقرار در سال  یاسالم یهستند. جمهور ییهایژگیو 

 ینکرد و دچار خطا نی. اما چنکردیو مستقر م یخود را به سرعت طراح یتیریو مد یفرهنگ

 شد. یراهبرد

 جیتصور غلط که دانش را نیها با ااز حوزه  یما در ج.ا. آن بود که در برخ یخطا نینخست

و  یفرهنگ یامدهایشمول است، به پو جهان یناب بشر یشهیعرصه محصول اند نیدر ا یجهان

 یشیچه وجود داشت را بدون بازاندآن  یهمه  با  یو تقر  میبود  توجهیمرسوم ب  یهانسخه  یاجتماع

 .میبه اجرا درآورد یابیو ارز

 ینید یهابر اساس آموزه دیبا میکردیاتفاق افتاد که فکر م ییهاما در حوزه یخطا نیدوم

دور ماندن   یدوران طوالن  ریو تحت تاث  افتهیلیکامال  تقل  نیشوند. اما تصور ما از د  یطراح  یو بوم

 یاز احکام شرع  یااز موارد جز مجموعه   یاریبود و در بس  یحکمران  یهایو علما از کرس  نینیمتد

 یو اخالق یدیعقا یها( و گزارهتی)در قالب پنج عنوان حرمت، کراهت، اباحه، استحباب و حل

و منابع   یاستنطاق از مبان  یتالش برا  ی. اما به جامیداشتدر دست ن  یگرید  زیو محدود چ یفرد

 .میاکتفا کرد یاجمال یآگاه نیبه هم ،ینید

ج.ا. )به عنوان نمونه نظامات پوشش،   یحکمران  یهاعرصه  یدر همه  یراهبرد  یدو خطا  نیا

و موجب  خوردیاز دانشگاه، اوقات فراغت، خانواده و ...( به چشم م شیورزش، آموزش پ ه،یتغذ

 .شودیمختلف م یهاناخواسته در بخش یامدهایبروز تعارض و پ

 یپهلو یتیریو مد یاجتماع ،ینظامات فرهنگ اتیح یادامه ت،یوضع نیا یامدهایاز پ یکی

در نظام  یریچشمگ رییتغنتوانست  یبوده است. در واقع، انقالب اسالم یاسالم یدر جمهور

 .میهمان نظامات هست یهابیکند و ما هنوز گرفتار آس جادیا رانیا یحکمران

های ایمانی آن در کنار نهادهای ی ایران و ویژگیاما در نهایت همان ساخت قدرتمند جامعه

ی این علیرغم همهتواند  ی نظام، میها و اعتماد مردم به مجموعهتاثیرگذاری چون مساجد، هیات

طور که قبال  اشاره ها بنیان جامعه و نظام اسالمی را حفظ کند و همانها و فرازونشیبدشواری

  شد، موجب رشد، سرافرازی و ارتقای اجتماعی ما شود.
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