
  
  
  
  
  
  
  

شدن بر هویت نسل سوم انقالب  هاي جهانی ها و چالش فرصت
  SWOTل ی روش تحلبراساس  مقابله با آنيهاکار راهاسالمی و 

  فاطمه قرباني/  غالمرضا بهروزي لک
)٨٦- ٦١(  

  
  چکیده  

 ارتباطـات   فنـاوري شدن، ايـن پديـده بـه مـدد           با گذشت بيش از دو دهه از جهاني       
 )خچهيتار( .ساز فراهم نمايد   صه را براي ورود منابع جديد هويت      عراست،  توانسته  

  و البتـه،   سـت رو  روبهشدن   سل جديد انقالب اسالمي، با جهاني     ن  اکنون بنابراين،
رپذيري بيـشتر از    اثبراي  ها و نيازهاي اين مرحله از زندگي، هويت جوان را            ويژگي
خـور  تحقيقـي در   پيـشين هـاي      پـژوهش   در )مـسئله (. دکن  مستعد مي شدن   جهاني

امـل چـه    شـدن ح    اين پرسش که جهـاني      و )نهيشيپ(ت   اس  انجام نشده  ،باره  دراين
باشـد،    مـي   نـسل جـوان انقـالب اسـالمي        اي هويتي بـر   ياهو تهديد  ها فرصت

شـدن،   گوناگون جهـاني   به ابعاد    توجه) سؤال(. همچنان نيازمند پاسخگويي است   
ايـن پـژوهش      غـرض  )هيفرض(. دهد نشان مي ها    بيش از فرصت   ا را هميزان تهديد 

شـدن   يجهـان هاي    در برابر چالش   ي به نسل سوم انقالب اسالم     يبخش تيمصون
 مدل  براساس از رويکرد مديريت استراتژيک   گيري     با بهره  مقالهاين  ) هدف( .تاس
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swot ده کـر ل  ي تحل ،بر نسل جوان  را  آن   شدن و اثر   هاي جهاني  ها و چالش   ، فرصت
ويت بيـنش   لزوم تق : ست از  ا  عبارت يشنهادي پ ي راهبردها نيتر  مهم )روش( .است

هاي دينـي،    کردن ارزش  ؛ دروني  فرهنگ غرب  چه بيشتر ديني جوانان و شناخت هر    
 اتخـاذ رويکـرد     ؛ توجه جدي به فرهنگ رسـانه      ؛معرفي الگوهاي معنوي و اخالقي    

  )فتهاي( .اه با چالشها  ي واکنشخوان هم ؛هاي ديني تبليغ ارزش؛ مناسب

  يدیکل گانواژ
 ها و تهديدها شدن، انقالب اسالمي، نسل سوم، فرصت جهاني

 مقدمه
 انقالبي با ماهيتي مـذهبي در ايـران شـکل گرفـت و امـروز                ). م ١٩٧٩- ١٣٥٧(در سال   

گوناگون، هاي    گذاشتن چالش سر  با وجود پشت  گذرد و    نزديک چهل سال از عمر آن مي      
نـسل جديـد انقـالب اسـالمي،      توانـد بـراي    مـي کـه  شدن مواجه است   اکنون با جهاني  

  امـا  بـسياري دارد،  عـاريف   شـدن ت   جهاني. ندکايجاد   فراواني را هاي    و چالش ها    فرصت
از اهميت ديگر ابعاد آن مانند بعـد         مسئله؛ ولي اين    ي دارد چيز، ماهيت اقتصاد  بيش از هر    

ـ   شدن    جهاني رو،  ازاين کاهد، فرهنگي و سياسي نمي    رف بـشري و تحكـيم      اافـزايش مع
وز  ولي سـبب بـر     ه،المللي و رفاه و توسعه نسبي را براي جهانيان به ارمغان آورد             روابط بين 

ـ ؛  استفرهنگي، سياسي و اقتصادي شده      گوناگون  هاي    ها در حوزه    چالش كـه   يا  گونـه   هب
شدن به سمت افـزايش      حركت اصلي جهاني  طرفداران ديدگاه رهيافت واگرايي معتقدند      

  )٥: ١٣٨٠کياني، (. نابرابري و عدم تعادل بين ملتهاست
يابـد   ترش جهاني مي   گس  نيز هويتيهاي     سطح ارتباطات مقوله   ،شدن در پرتو جهاني  

شدن در   جهاني. شود مطرح مي المللي   سطح بين ها در    اثرپذيري اين مقوله   و اثرگذاري و  
نگاه با شکستن و تضعيف نقش مرزهاي ملـي، در راسـتاي گـسترش و تعمـيم          نخستين  

سازي ديگـر    دد ادغام و همگون   ص، و در  هويت عام و فراگير جهاني عمل کرده       و   فرهنگ
 )١٩: ١٣٨٦لک،   بهروزي(.  فرهنگ و هويت واحد جهاني مسلط است       باها   و هويت ها    فرهنگ

شدن، سطح زندگي و هويت افراد در جامعه جديد، دچـار دگرگـوني اساسـي                با جهاني 
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هـاي    ها با فراتر از مرزهاي محلـي و کـنش متقابـل آنهـا بـا پديـده                  ارتباط انسان  و ،دهش
ـ  مکانهاي     که فراتر از مکان و سنت      ،اجتماعي د، امکـان نـوع جديـدي از زنـدگي          مندن

  )Giddens, 1999: 7(. روزمره را دامن زده است

اسـباب  منـابع هـويتي،     افزايش  با  است  توانسته  شدن   جهانيبر خالف جوامع سنتي،     
 ابعـاد آن از     همةشدن در    جهاني. ندکهويت فراهم   گوناگون    منابع ازرا  هر فرد   اثرپذيري  

اعتقادات مذهبي، رفتار اجتمـاعي و شـيوه سـنتي          هاي ارزشي،    طريق اثرگذاري بر نظام   
؛ کنـد  را فـراهم مـي   ـ  خـصوص جوانـان   ـ به تغييرات هويتي افراد  اسبابزندگي مردم، 

شدن، آن را موجد آزادي      جهاني  بحث از پيامدهاي   هنگامپردازان    برخي نظريه  رو،  ازاين
. گوينـد  شـدن سـخن مـي       از ديالکتيـک جهـاني     ودانند   و اضطراب، فرصت و خطر مي     

)Giddens, 1994: 224(  

  چهارچوبمفهوم و 
ـ     ضروري است، زيرا سبب هم    مقاله  هاي    واژهترين کليد   مهمتعريف   ن ازباني آن با مخاطب

ـ   يبند سته د ي برا يتواند قالب   مي ينظر بيان چهارچوب    ز،يد و ن  شو مي  يعي اطالعات وس
  : موضوع مقاله وجود دارددربارهباشد که 

هـاي عربـي     و واژهGlobalizationانگليـسي  کلمـه    معـادل    هايـن واژ  : شدن جهانی. 1
جامع و مـانع    صورت    آن را به  انديشمندان  البته  . است )٨: ١٣٨١الحمادي،  (اَّلعولَمه و اَلکَوکَبه    

 اقتصادي و برخي ديگر بـه       ةکه برخي از اين تعاريف به جنب      اي    گونه  بهاند،    تعريف نکرده 
  .دارندتوجه  تباطي آنفرهنگي و يا اريا  ،ابعاد سياسي

ادغام مـردم جهـان      مثل   اند؛  را تفسيرهاي گوناگوني نموده    شدن جهاني،  انديشمندان
 فشردگي در ،)١٣: ١٣٨١ تاملينسون،( ١، اتصال فرهنگي)Albrow, 1996: 4(  واحداي درون جامعه

ي اقتـصاد  پيـروز  ،)Giddens, 1994: 4( ٢ زمان از فضاي، جداي) :240Harvey, 1989( فضازمان و 
                                                       
1. cultural connectivity. 
2. time-space compression. 
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، )Castells, 1996: 1( اي شبکهگر جامعه نو و   بيان،)Wallerstein, 1983: 18(ي دار جهاني سرمايه
 ،(Dodds, 2000: 28) ؛)١١٤: ١٣٨٠ نـش، (  پديـده ،)١١٠: ١٣٧٩ التـوش، ( هوار پروژه يا طرحمثابه  به

يـک،  تاج(، فراگفتمـان جديـد      )٣٧٦: ١٣٨٠،هـام لينـک   ( مشترک بـشري  هاي    گسترش ارزش 
  )Held, 1999: 16(، گسترش فوق قلمروگرايي )٣٠٨: الف١٣٨١

وجهي که از    کند، دو  زماني تعريف مي   -گذاري فضايي  فاصله جهاني شدن را     ١گيدنز
 همين موضوع را بـسط      ٢،هاروي. با يکديگر دارند  اي    هنگاه مدرن به جهان، رابطه پيچيد     

شدن جهان تعبيـر      و کوچک   فضا شدن زمان و   فشرده«شدن را به معناي      دهد و جهاني    مي
هـم بـه   «، شـدن   بـر ايـن بـاور اسـت کـه جهـاني      ٣ رابرتسون)Harvey, 1989: 4( ».کند مي

 )(Albrow, 1996: 88 ».طور کلي اشاره دارد آگاهي به ، و هم افزايش جهانشدن جهان فشرده
افراد  که بر حيات     فنّاوريو  ها    ها، ارزش  گسترش رويه «شدن را    جهاني «٤چنين آلبرو هم

  ؛کند تعريف مي )(Albrow, 1996: 89» .ثير دارندأدر مقياس جهاني ت
ي بـه ظـاهر متنـاقض       او دو معن  است   »من کيستم « پرسشهويت، پاسخ به     : هویت .2
 :١٣٨٠جنکينـر، (. به معناي تمايز استدوم  و ؛بيانگر مفهوم تشابه مطلق استنخست : دارد

 هماننـد   ؛بـودن، ولـي از دو جنبـه متفـاوت          نهداشتن يعني يگا   تر، هويت   به بيان روشن   )٥
گونه   همان)Hekman, 1999: 5( زمان بودن در گذرن بودن در طبقه خود و همانند خودديگرا

که چيزي يا فردي هويت دارد، به اين معناست که اين چيـز يـا               ، منظور از اين   که اشاره شد  
 چيـز يـا فـردي       اننـد محـال     آن هويت است و درعـين       دارايِ فرد مانند ديگر وجودهايِ   

  ؛)٢٢٤: ١٣٨٩گل محمدي،(. متمايز، هويت و خاصيتي دارد
که در فاصـله زمـاني معينـي بـه دنيـا             شود نسل به گروهي از افراد اطالق مي      :  نسل .3
را از  هـا   ق خاص در سطح فردي و سيـستمي، آن        ي و عال  ،تاريخيهاي     و موقعيت  اند،  آمده

ـ هور از يک نسل فاصل منظ)١١٨: ١٣٧٧بيکـر، (. کند هم متمايز مي  شان  ميان والدين و فرزندان
                                                       
1. Giddens. 
2. Harveyo. 
3. Robertson. 
4. Albrow. 
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 :شـاهد حـضور سـه نـسل هـستيم         در انقـالب اسـالمي تـا امـروز           مـا    رو،  ازاين است؛
در پـي آن اسـت کـه        اثر  اين   . پدران و مادران و فرزندانشان     ،ها  بزرگ مادر  و ها بزرگپدر

   کند؛بررسي،  سوم نسلبررا ) ها ها و چالش اعم از فرصت(شدن  جهانيتأثيرات 
 ي عملکردي بر پارامترهايصورت منف تواند به  ميکه  استي خارجيحالت :تهدید. 4

مثبت در زمان مناسـب     هاي    اقدامجادکننده  يکه ا را کاهش دهد     يت رقابت يو مز اثر گذارد   
 است که ثبـات و      يزين مقاله، منظور از تهديد هر چ      ي در ا  )٢٤: ١٣٨٦ ،ان و ازغنده  يصائم(. است

، يـا   که ما را از رسيدن به هدف بـاز داشـته          هاي    ا موانع و چالش   ي ،طر اندازد امنيت را به خ   
  شود؛ در دستيابي به آن نماباعث کاهش سرعت

 يصـورت مثبـت بـر پارامترهـا        توانـد بـه     مـي   اسـت کـه    ي خارج يحالت : فرصت .5
 مثبـت در    هـاي   اقدامکننده  جاديالذا  را بهبود بخشد     يت رقابت ي و مز  اثر گذارد  يعملکرد

 وجـود  ، در ايـن نوشـتار   منظور از فرصـت )٢٤: ١٣٨٦ ان و ازغنده،يصائم(. ن مناسب است  زما
ـ  فـرد، سـازمان      ي برا يرونيط ب ي مطلوب در مح   موقعيتا  ينه  يزم ا کـشور اسـت کـه بـا         ي

ـ هم. آورد دسـت    فراواني به د  يا عوا يج  يتوان نتا   مي از آن برداري    بهره بـه  ن فرصـت،    يچن
ح از آنهـا،    يصـح گيـري     بهـره سازد با     را قادر مي  ها  کشورشود که     هايي گفته مي    وضعيت

  ؛دها را دفع کننديو تهدتحقق بخشند  را شان ياهداف مل
 SWOT ي الگـو  ،کيت اسـتراتژ  يريل مـد  يتحلهاي     از مدل  يکي:  نظري چهارچوب .6
و ) نقاط قـوت و ضـعف نـسل سـوم         ( يق عوامل درون  ي دق يين الگو با شناسا   يدر ا . است

ـ و تهد هـا     فرصت( يروني عوامل ب  ييشناسا ـ  ) شـدن  ي جهـان  ياهدي  وضـعيت م  يو ترس
  و بـه مـا کمـک       اسـت نگـر     کـالن  الگواين  . شود  تدوين مي ها  راهکار اهداف و    ،موجود

م و  ي داشته باش  يت نسل سوم انقالب اسالم    ي از تحوالت و وضع    يتر کند درک روشن   مي
  .تصميم بگيريم يدرست به

ـ   اقدامتحليل راهبردي،    شـود کـه نتيجـه آن بـه          را شـامل مـي    ي  هـاي   ريـزي   و برنامـه   اه
ايـن  . و تهديدهاسـت هـا   رسـاندن ضـعف    و به حداقل  ها    و فرصت ها    رساندن قوت حداکثر

 وهـا     انطبـاق نقـاط قـوت و ضـعف سـازمان بـا فرصـت              بـراي   ترين ابزارها    روش، از مهم  
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 انتخاببراي شناسايي عوامل در      راتحليل  شيوه  اين مدل،   . باشد  ميروي آن    يشتهديدهاي پ 
هـاي     ضـعف  ١،)S(داخلـي   هـاي     سوات ابتداي عبارات قوت   . نماياند  مياستراتژي مناسب   

هـاي  راهکار.  اسـت  ٤)T( و تهديـدات بيرونـي       ٣)O(بيرونـي   هـاي      فرصـت  ٢،)W(داخلي  
. شـود  چهار عنصر در اين الگو از ترکيب عوامل دروني و بيروني حاصـل مـي              اين  برگرفته از   

  )٣٧٠: ١٣٩٣، نسوني و رابرسيپ( تهديد - ت؛ و ضعف فرص-  تهديد؛ ضعف- فرصت؛ قوت - قوت

  نقاط قوت نسل سوم انقالب اسالمی) الف
 ا کشور است کـه    يا امکان مطلوب درون فرد، سازمان       ينه  يمنظور از نقاط قوت، وجود زم     

. افـت ي دسـت    دلخـواه ج  يتوان به نتـا     مي ها  از آن همراه استفاده از فرصت     برداري    با بهره 
  :اند از نسل عبارتن ي نقاط قوت ايبرخ

  ؛S١=  )٤٢ :١٣٨٤مظاهري سيف،( طلبي هويت. ١
 ؛S٢ = )٨: ١٣٨٢مددپور، ( طلبي  نوخواهي و تنوعةروحي . ٢
 ؛S٣ = )١٦: ١٣٨٥ مظاهري سيف،(کاري  گرايانه و گريز از محافظه روحيه آرمان. ٣
  ؛S٤ = )٩٣: ١٣٨٣منطقي، (بودن  جوبودن، شاد و پرانرژي خالقيت و نوآوري، هيجان. ٤
  ؛S٥ = )٥٣٠: ١ ج ،١٣٨٨ قاسمي،(گرايي و خردورزي   عقل،دوستي کنجکاوي، نوع. ٥
  ؛S٦=  )١٦: ١٣٨٥مظاهري سيف، (  انتقادگريةپويايي و روحي. ٦
  ؛S٧ = )٢٧١: ب١٣٨١تاجيک، (  تمايل به گسترش عدالت اجتماعي و مشارکت بيشتر.٧
  .S٨=  )١١: ١٣٨٦ذکايي، (گرايي  جويي و مصلحت فردگرايي، تمايزطلبي، استقالل  .٨

  نقاط ضعف نسل سوم انقالب اسالمی )ب
  :ند ازا عبارتها  ترين اين ضعف مهم
 برخـي  .نـد دارچنـدان پايـدار       هـاي نـه     نـسل جـوان ارزش     :ها  ناپایداري در ارزش   .1

                                                       
1. Strengths. 
2. Weaknesses. 
3. Opportunities. 
4. Threats. 



 ٦٧    swotل ي روش تحل براساس مقابله با آنيهاي جهاني شدن بر هويت نسل سوم انقالب اسالمي و راه کارها ها و چالش فرصت

گرفته از فرهنگ وارداتـي و        نشئتاند که گاهي      اي را پذيرفته    نوجوانان، الگوهاي ارزشي  
هاي جامعـه     طلبانه است و با هنجارها و ارزش         غرب و تمايالت نوگرايانه و تنوع      هماي  بي

  ؛W١=  )١٧: ١٣٧٩ن، خسروشاهيا(. ورزد مخالفت مي
خواهد استقالل رأي داشته باشد و مانعي در برابر          مي  نسل جوان  :يأداشتن استقالل ر  . 2

  ؛W٢ = )٨ :١٣٨٢مددپور، (. اردپند ميمشورت با ديگران را نوعي مانع  بنابراين، ،خويش نبيند
داشـتن   بـا محوريـت   ها،    در حوزه جوانان انواع نگرش     :داشتن احساسات  محوریت. 3

 احساسات که معموالًدارند   رويکردهاي راديکالي     همراه است؛ يعني جوانان    احساسات
کند و از آن طـرف، سـريع بـه مـرز سـرخوردگي               را با هيجان و شدت بيشتري دنبال مي       

صـورت راديکـالي،     شـود، بـه    گونه که آرماني براي آنها مطرح مي       يعني همان  ؛رسند مي
، سـريع دچـار     مواجـه شـوند   درصورتي که بـا مـانع       و  شوند   سريع به دنبال آن روان مي     

هـم ايـن سـرخوردگي، از يـک         و  هـم آن راديکاليـسم،      درواقع   ،شوند سرخوردگي مي 
  ؛W٣= ) ٢٦: ١٣٨٣افتخاري، (. ندا جنس
جوبـودن، شـاد و        نسل جديد بـا وجـود هيجـان        :مت در برابر مشکالت   مقاونداشتن  . 4

در برابـر مـشکالت     مقاومتـشان    ،با نسل پيشين  تفاوت تربيتشان    به دليل    ،انرژي بودن پر
  .W٤ = )٩٣: ١٣٨٣منطقي، (. کمتر است

  شدن بر هویت نسل سوم انقالب اسالمی  جهانیيدهایتهد )ج
نـد کـه    ا  تـرين عـواملي    ، و مهم   بااليي دارند  سازي بسيار  محل و سرزمين توانايي هويت    

تبـع آن فـضا      ، و به  پذيري مکان که مرز اي    هگون ؛ به کنند مين مي أنيازهاي هويتي انسان را ت    
داشـتن و    همراه احـساس متمـايزبودن، ثبـات      کند که     فراهم مي  انساناين امکان را براي     

. براي زنـدگي کـسب کنـد       راامنيت و آرامش الزم     گونه     را نيز حس، و اين     تعلق به گروه  
شدن را فشرده شدن زمان و مکان          اين مطلب، اگر جهاني    به  باتوجه )٢٣٠: ١٣٨٩محمدي،   گل(

شـدن    گويي به اين پرسش باشـيم کـه چگونـه جهـاني             در نظر بگيريم، بايد در پي پاسخ      
  به وجود آورد؟نسل سوم تهديد يا چالش  تواند براي هويت مي
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بـه نظـر     کـه کنـد   را بررسي ميي اقتصادشدن جنبه  جهاني اين بعد از  : حوزه اقتصاد . 1
دهـد و بـا       مـي  شـدن را تـشکيل     ران مـسائل جهـاني، وجـه غالـب جهـاني          متفکبيشتر  

خاسـتگاه  . دشـو   و الگوي اقتصاد ليبـرال تعريـف مـي         ،داري گيرشدن نظام سرمايه   عالم
رآينـدي  ن ف در ارتباط با نتايج چنـي     . شدن اقتصاد، تجارت است     جهاني نخستيناصلي و   

  :بينانه وجود دارد دو ديدگاه بدبينانه و خوش
کننـده   ي ايـدئولوژيک و گمـراه     شدن اقتصاد را شعار     جهاني :پردازان بدبین  نظریه )الف

ـ  مطرح مـي  آن را   داري پيشرفته    کشورهاي سرمايه دانند که    مي ـ   کنن  آن افـزايش    ةد و نتيج
ـ  صادي بين شمال و جنوب در سطح بـين        اقتهاي    شکاف ي و ثروتمنـدان و فقـرا در        الملل

 ؛)٤٥: ١٣٧٩زاده، مجتهد(. سطح ملي کشورهاست

مـدت باعـث    کنند که اين فرآينـد در دراز       استدالل مي آنان   :بین پردازان خوش   نظریه) ب
آن افزايش سطح رفـاه و      نتيجه   بهره برند که  ناشي از آن    هاي     مردم از فرصت   ةهم شود  مي

  )٢٣: ١٣٨٠ و مارفليت،کيلي(. استبهبودي امور معيشتي همگان 
ـ    اگر برآيند اقتصادي جهاني    کننـد،    مـي  باشـد کـه بـدبينان از آن يـاد         اي    هشـدن نتيج

تـا بـسياري از    شـود   مـي شدن جوامع از ديدگاه اقتصادي باعث رفتن مرزها و يكي   ازبين
 تغيير و تحول  بهنيزمصرفي جوامع هاي  ها، معيارها و حتي ابعاد و سليقه      ارزش  ،  ها انگيزه

 كاالهـاي لـوكس قـرار       بندي جـزءِ    كه از ديرباز در تقسيم     کاالها بسياري از    دچار شود و  
، اقالم ضـروري محـسوب      نبودكننده   خانواده تعيين  براي   بودن يا نبودنشان  و   گرفتند مي

  )١٧٣: ١٣٧٨پور،  رفيع(. تصورنشدني باشدشوند و زندگي بدون آنها 
هـاي    شدن، به دليـل نفـود قـدرت        جهاني نتايج و پيامدهاي اقتصادي      رسد به نظر مي  

که به کـاهش شـکاف فقـر و غنـا     دهاي آن در سطح جهاني، بيش از آن       سرمايه داري و نها   
اين نابرابري  . خواهد شد منتهي   جنوب و فقير و غني       –بيانجامد، به افزايش فاصله شمال    

ش وسـايل   گـستر در پـي دارد؛ زيـرا        فرهنگي و اجتماعي خاصـي را        ياهو تبعيض، اثر  
کشورهاي جنوب و محروم از    افزايش آگاهي   نقل باعث   و  ارتباط جمعي و سهولت حمل    

بيني،تحقيـر و    ساز ايجاد حس خـودکم      زمينهتواند   ميکه   شود رفاه کشورهاي شمال مي   
  )١٠٧: ١٣٨٢مکارم،(. رواني و روحي در اين جوامع شودهاي  ناراحتي
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 هاي مطرح ميان   گر ارزش دي از   تمايل به گسترش عدالت اجتماعي و مشارکت بيشتر       
شدن اقتصاد بـه افـزايش نـابرابري در          جهاني )٢٧٢ و   ٢٧١: ب١٣٨١تاجيک،  ( .است نسل سوم 

شـدن   موجـب بـاارزش   هـا     نـابرابري شود و     منجر مي  جوامع و فقدان عدالت اجتماعي    
 اينکـه ارزش    بـه   باتوجه و   )١٧٣: ١٣٧٨پور،   رفيع( شوند ها مي  ثروت و در پي آن، تغيير ارزش      

و نيز (دهنده  کننده و سامان ترين عوامل تعريف از بنياديهمواره ) گوناگونشر اشکال د(
نتيجه گرفت  توان    مي بنابراين،شود،   محسوب مي ) جامعه ايراني (هويت  ) کننده تخريب

 تـشديد فاصـله طبقـاتي و     افزايش نـابرابري و سبب اقتصادي   ةعرص شدن در  که جهاني 
 نهايـت در ارزشي و    ياه ايجاد تغيير  سببين افزايش   اشود و     مي شگسترش فقر و تبعات   
خـصوص نـسل     بهرواني و روحي افراد،     هاي    بيني، تحقير و ناراحتي    ايجاد حس خودکم  

  ؛ خواهد شد،جوان
 ، آن جهـت شـدن و     از ماهيـت جهـاني    ها    برداشتتفاوت   براساس : سیاست ةحوز. 2
اگـر  .  متفـاوت اسـت    نسل در حوزه سياست نيز    يک  شدن بر هويت     ر جهاني بيني اث  پيش

: ١٣٨٠نـش، (،  قطبي در جهـان    تکشدن سياست به هژموني سياست و تشکيل نظام          جهاني
ـ    هـا     کردن دولت نظر   و صرف  )٧٥ تحـول مفهـوم     )١٢٨: ١٣٧٦ برتـران، ( شان،از حـق حاکميت

محـور بـه قـدرت        ، تبـديل قـدرت نظـامي      افـزاري  افزاري به نرم    قدرت از شکل سخت   
افـزار تکنولـوژي    فتن قدرت در دسـت صـاحبان سـخت   محور و دراختيارگر  اطالعات

تعـارض  افزار ارتباطات منجر شود، طبيعي است که با هويت نسل سـوم              اطالعات و نرم  
  .داشتخواهد جدي 

هـا    ند و براي حفـظ ايـن هويـت        ا  سازي  در پي هويت  هژمونيک  هاي    قدرتهمواره  
حي براي سـاختن آنهـا       بايد منابع و مصال    ،شوند ساخته مي ها    پس اگر هويت  . کوشند مي

آفرين را در   بخـش و معنـا       هويـت   هر جامعه بايد منـابع     ،ديگر  بيان  به ؛وجود داشته باشد  
 و   را معنادار کنند   شان  زندگيرا بيابند و     شان قرار دهد تا آنها بتوانند هويت      شاختيار اعضاي 

ـ  چهـارچوب شرايط و مسلط هاي  جوامع و گفتمان  البته   ب، پـردازش و   الزم بـراي ترکي
  )٢٢٨: ١٣٨٩گل محمدي،(. دکنن فراهم ميرا بخش  بازتعريف منابع هويت
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ريـزد و    مرزهاي هويتي در هم مـي     تر و نفوذپذيرترشدن مرزهاي ملي، حدو       با فرسوده 
و تعامـل  و مواجهه  )Hall, 1996: 299( شود منازع هويت و فرهنگ ملي مخدوش ميسلطه بال

انجامـد و    مـي ها    شدن هويت   به نسبي  بخش در گستره جهاني،     و عناصر هويت  ها    فرهنگ
جديد هويتي  هاي    بنديوناگوني براي بازسازي هويت و مرز      و گ  بسيار هاي  اقدامتالش و   
ـ و  نقشي ندارد   اين عرصه جديد، دولت ديگر چندان        ولي در  شود، آغاز مي  ش بـراي   کوش

از سـازي    در دوره تجـدد، پـروژه هويـت       . بـرد   نمـي  بازسازي هويت ملـي راه بـه جـايي        
سازي، مـسئوليت     شدن مرزبندي هويتي و غيريت      اصلي دولت بود و نهادينه    هاي    ويژهارک

سـرمايه، فرهنـگ و اطالعـات،       شدن    اما جهاني  ،داشت ميسازي را از دوش فرد بر       هويت
  )Silverman, 1999: 52(. امري فردي کرده است سازي را هويت

ي وجـو   تجـس در   آنـان . طلبـي آنهاسـت     هويـت  ،يکي از خصوصيات نسل سـوم     
آن از کنند تا تصور درسـتي    ميتحقيق جامعه هايشان درباره خود و با پرسشند و ا  هويت

جامعـه  گيـري     جهـاني و شـکل    هـاي     گسترش جريـان  اما   )١٦: ١٣٨٥مظاهري سيف،   ( ندبياب
هايش؛ يعني  هيکي از کارويژدر عرصه ساز ـ   ـ در جايگاه نهادي هويتفراملي، دولت را  

نهاد دولت، ميـزان بيـشتري از قـدرت و           رو،  ازاين ؛کند ميدچار  مشکل   به   سازي هويت
  )٩٨: ١٣٨٩محمدي،  گل(. کند المللي واگذار مي بينهاي   را به سازمانشاختيارات

شـدن، نهـاد     موقعيـت جهـاني   توان نتيجه گرفت کـه در        مي آنچه گفته شد     به  باتوجه
سـازي    در فرآيند هويت   راخود   تواند نقش   نمي بخش، يعني يکي از منابع هويت     ،دولت

 به اختالل در فرآينـد       نسل جوان   در اين جوامع،   بنابراين،؛  ندکدرستي ايفا    براي جامعه به  
  ؛خواهند شددچار سازي  هويت

برانگيزتـرين    از چـالش  عرصه فرهنگ و مسائل اجتماعي       :حوزه فرهنگ و اجتماع   . 3
ـ             هايي است که در فرايند جهاني       حوزه از . گـذارد   ر مـي  شـدن بـر هويـت نـسل سـوم اث

  : برداشت وجود داردنوعشدن فرهنگ دو  جهاني
و گـسترش فرهنگـي     گيـري     شدن فرهنگي، شکل   برخي منظورشان از جهاني   ) الف

آورد و    مي جهان پديد  اين فرآيند همگوني فرهنگي را در     . خاص در عرصه جهاني است    
  )٩٨: ١٣٨٩محمدي،  گل(. دکش فرهنگي را به چالش ميهاي  همه خاص
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 شـدن و    هژمون طور عمومي بر     به ،شدن فرهنگ   جهاني اي درباره   تحليل بدبينانه ن  چني
 فرهنـگ غربـي و     توسـعه بـر   صـورت خـاص      بـه  و   يافته استيالي فرهنگ جوامع توسعه   

 ١سازي جهان  محليدر اين برداشت،     ،نويسندگان برخي به تعبير . کند  داللت مي امريکايي  
نيا، مـسعود (. اسـت سطح جوامع بـشري مطـرح       الگوهاي فرهنگي ملي و محلي در        و تعميم 

خـصوص جوانـان بايـد        همه مردم و به    ،شدن چنين نظام فکري از جهاني    بر اثر    )٢٢٤: ١٣٨٩
و ببينند و در يک جهت پيش بروند و کسي حق ندارد       يکسان فکر کنند و يک چيز بخواهند      

سـه جنبـه    تـوان    يم. ريزي کند   برنامه اش  هبيذيا م اي    ه فرهنگ منطق  براساس تواند نمي و
 گـسترش تجـدد غربـي،    :ند ازا عبارتکه   امپرياليسم فرهنگي شناسايي کرد      بارهدرکلي را   

شـدن    و جهـاني )Hall, 1996: 305(؛ شدن فرهنگ مصرفي سـرمايه داري گسترش و جهانگير
  )Smith, 1998: 215 ؛Owen, 1999: 117( فرهنگ امريکايي

دانند که زمينه را براي      مل فرهنگ خاصي مي   شدن را حا   معتقدان به اين ديدگاه، جهاني    
 که به دليل خصايص ليبراليستي      سازد  ميمفهومي به نام صنعت فرهنگ فراهم       گيري    شکل

 جوامـع بـه     وهـا     مناسبات اجتماعي انـسان     و کاهد  مي از ابعاد معنوي و زيست بشري        ،آن
ـ   از آن  ٢شـود، مفهـومي کـه چـپ نـو           مـي  شدگي مبدل  مناسبات شيء يا کااليي     عنـوان   اب

نظـران معتقدنـد کـه در         برخي ديگر از صـاحب     )٨: ١٣٧٩نـژاد،    غني(. کند  مي شيءشدگي ياد 
امکـان  بومي و محلي    هاي    فرهنگهاي    شدن فرهنگ، بسياري از شاخص     موقعيت جهاني 

  ؛)Halliday, 2002: 75(.  منتقل شوندتحت نفوذشانبه فراسوي محدوده جغرافيايي يابند  مي
شـدن   المللـي  شـدن فرهنـگ بـه معنـاي بـين          بينانـه، جهـاني     خـوش  از ديدگاه  )ب

 هـاي ملـي و محلـي       شدن فرهنگ  يا به تعبيري، جهاني   ملي، مذهبي و قومي      هاي فرهنگ
سـاز   گرايـي فرهنگـي اسـت کـه زمينـه          شدن معادل با کثرت    در اين تلقي، جهاني   . است

                                                       
1. global localization. 

ـ فاشيستي، از عوامل پيدايي رويکرد انتقادي به مارکسيسم         هاي    پيدايش جنبش  کارگري و هاي    شکست جنبش . ٢ جـاد  يا ا ي
تـرين     مـارکوزه و هابرمـاس مهـم       آدرنـو،  کهـايمر، هور. شـد ) ، مارکسيـسم انتقـادي    چـپ نـو   (مکتب فرانکفـورت    

  )٢٤٩ :١٣٩٣ ،يروديش (.اند پردازان اين مکتب نظريه
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پديـده چنـد     بنـابراين، . اسـت شدن صـداي آنـان       ها و شنيده   گستري براي اقليت   هانج
 الزمـه   ،تنوع. و هم وحدت  است   هم بيانگر تنوع     رايز؛  نماست مفهومي تناقض  ،فرهنگي

خـاص را مجـاز     هـاي     ملـي و هويـت    هـاي      تجلـي دلبـستگي    ؛ زيـرا  شدن است  جهاني
 مفهوم دهکـده جهـاني را تـرويج         زيرا ؛ مستلزم وحدت است   حال  درعيناما   ،شمارد مي
 بـدون   ،امـا  ،تواند بقا داشته باشد    زاني از وحدت نمي   مندي از مي   انسان بدون بهره  . کند مي

 در ايـن    )٣٣ :١٣٨٠ رجـايي، (. غلبـه خواهـد يافـت     بـر او    وجود تنوع و فکر تازه، همـساني        
محلـي، افـزايش    هـاي     بـه تـشديد ابـراز هويـت       شدن در حوزه فرهنگ      جهانيديدگاه،  

ـ   گوناگون منجر خواهـد شـد و        فرهنگي در جوامع    هاي    آگاهي هـاي    گمقاومـت فرهن
  )Shaw, 2003: 10(. دکر خواهد پذير امکاندر برابر فرهنگ مسلط کنوني را اي  هحاشي

  :گيريم  نتيجه ميها ديدگاهاين  به باتوجه
 خـصوصيات   بـه   باتوجـه شدن فرهنگ را بپـذيريم،       نخست از جهاني  ديدگاه  اگر   .١

  :دشهويت نسلي اين گروه سني دچار چالش خواهد يقين  بهدوره جواني، 
گيـري   بخـش بـراي شـکل    از منابع هويتدر اين صورت مصرف،   : زدگی مصرف. 1-1

گير فرهنگ مـصرفي، الگوهـا و         زيرا جريان جهان   ؛هويت اين نسل به شمار خواهد آمد      
ـ   شدن فرهنگي درحالي    جهاني. دهد ثير قرار مي  أيابي را تحت ت    هويتهاي    روش  ةکه هم

بخـش را بـه چـالش        اصر سنتي هويت   و نهادها و عن    کند مرزهاي فرهنگي را تخريب مي    
ـ  . کنـد   مصرف را به منبع اصلي هويت و انفکاک اجتماعي تبديل مـي            ،دکش مي ة در جامع

زده، مصرف به شکل اصلي ابراز وجود و منبع اصـلي هويـت اجتمـاعي تبـديل                  مصرف
يـن رفتارهـاي     ا )١٠٦: ١٣٨٩محمـدي،    گـل (. يابند  مصرف بيشتر هويت مي    باشود و افراد     مي

سنتي و مـدرن،  هاي  افول هويتحالت ند که در ا  فرهنگيهاي    عي نوعي استراتژي  اجتما
  ؛)Friedman, 1994: 191(. سازند ابراز وجود را از طريق توليد کااليي هويت، ممکن مي

شدن فرهنگـي، سـبک و       أثر از جهاني  فرهنگ مصرفي مت  :  تغییر در سبک زندگی    .1-2
کنـد؛    ، تهديـد مـي    رهنگ ديني و اسالمي است    از ف  گرفتهرا که بر  شيوه زندگي نسل سوم     
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مثابه شيوه   أمين نيازهاي زيستي و مصرف به      در اين ديدگاه، مرز ميان مصرف براي ت        زيرا
 مـصرف تنـزل    ي اجتماعي و سياسي به خريـد و       ها   فعاليت بيشترريزد و     مي زندگي فرو 

  .شود ي مد مسلط زندگي عمومي معاصر تبديلم  خريد به،ديگر بيان به ؛دياب مي
بـا  فـرد   شـود     مـي   سـبب   يا فرهنگ و تمدن غربي     ، يا فرهنگ تجدد   ،فرهنگ مصرفي 

 شـيوه    بـا   يـا بـه عبـارتي      ،گذران اوقات فراغـت   چگونگي  خوردن، نوشيدن، پوشيدن،    
 .)مليـت ( يـا پيونـدهاي سياسـي      )طبقه(روابط اقتصادي    نه ازطريق    زندگي هويت يابد  

)191Friedman, 1994: ( بخـشد و ايـن تمـايز     شدن مـي متمايز امکان سبک زندگي به جوان
زنـدگي را   هـاي     سـبک بايـد   . شـود  جشن گرفتـه مـي    برايش   و   گردد  ميارزشمند تلقي   

  ؛)Chaney, 1996: 4(. کارکردي به مدرنيسم دانستهاي  پاسخ
 در  گرايش بيـشتر بـه تجمـالت        و ،ها ناپايداري در ارزش  : مرجعهاي     تغییر گروه  .1-3

الگوهاي ارزشـي    وتغيير يابد   هاي مرجع نسلي     در گروه شود    مياين گروه سني، موجب     
و هنجارهـاي   هـا     اگر ارزش . پذيرفته شود داري   گرفته از فرهنگ مصرفي سرمايه      نشئت

ي و تطـابق داشـته      همخوانها و هنجارهاي کلي نظام اجتماعي        مرجع با ارزش  هاي    گروه
بحـران هويـت،    ماننـد   ي  از شدت مـسائل    رود و  باشد، مشروعيت نظام اجتماعي باال مي     

  )٤٣٩: ١٣٧٦پور،  رفيع(. شود کاسته ميها  اجتماعي و شکاف ارزشي نسلهاي  ناهنجاري
 سـاخت  اي، همـاهوار هـاي     بـر سيـستم    ،مريکاآويژه   ة فرهنگ و تمدن غربي، به     سلط

ني و صـنعت    تلويزيـو هـاي     خبري، تبليغات، توليد برنامه   هاي    وري اطالعاتي، بنگاه  فنّا
موجب شده اسـت    براي نسل جوان    را  ارزشي   الگوهاي مرجع و  گيري    کلسازي، ش  فيلم

سلطه هـاليوود بـر صـنعت سـينما، تـرجيح           . کند  مي هويت آنان را تهديد      که اين الگوها  
هـاي   عکـس شخـصيت   ،بـستن  ويژه براي نسل جوان، نقـش    آمريکايي به موسيقي پاپ   

 )Haynes, 1999: 16( نـان جوانـان و نوجوا هاي  مريکا بر پيراهنآهنري هاي  محبوب صحنه
  ؛ فرهنگي به حساب آوردةتوان مصاديق بارزي از اين سلط ا مير. ..و

 از تلقـي    ،شـدن فرهنـگ    رويکـرد بـه جهـاني     بينانه را بپذيريم،     اگر ديدگاه خوش   .٢
ـ خواهـد   ناشي  فرهنگ جهاني     به مدرنيستي پست  در حـال تغييـر،      تسـرع  بـه د کـه    ش

  )١٧٩: ١٣٨٠ نش،(. استشدن  ط و تلفيقگي، تکثر، اختال پاره ي، پارهگسستگ
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هـا، بنيادسـتيزي و       فراروايـت  نفـي مـدرن را     سـه شاخـصه اصـلي پـست       تـوان    مي
مـدرن   اسـاس نظريـه پـست      )١٨٩-٢٠٠: ١٣٧٨مـارش و اسـتوکر،      (. ستيزي معرفي کرد  جوهر

مدرن،   فرهنگ نيز مکتب پست    در حوزه . و اعتبار به غير است     گراييتکثر شکني، شالوده
دنبـال   دهد و به   قرار مي  کرد فرهنگي اشيه را مرکز کل کار    ح و   کند  ميزدايي   مرکز مرکز را 

در فرهنگ جهاني   در   چنين بينشي    براساس .آن است که به غير ذي وجود، وجود ببخشد        
 ، ندارد )گري سلطه (خصلت هژمونيک فقط   نهگاه    آن و   شود  ترديد مي فراروايت  جايگاه  

  )٢٢٩: ١٣٨٩ نيا،مسعود(. ديگر است هاي  يک فرهنگ ميان فرهنگفقطبلکه 
کالمـي و اخالقـي     هـاي     مدرن است که با آموزه     هاي پست   شدن مروج ارزش   جهاني

ة فرهنـگ و    شدن در عرص   ديدگاه جهاني  از اين    )١٨٨: ١٣٨٠سليمي،  (. داردتضاد   کامالًاديان  
اعتقـادات دينـي نـسل جـوان را         در دو حـوزه      اش  مدرنيستي دين به دليل خصلت پست    

  :کند ميديد ته
 يکـي از مبـاني      ):معنـايي  ايجـاد بحـران در نظـام      ( شناسـي  ة هـستي   در حـوز   )الف

  هـا     منبعـي بـراي سـاختن هويـت        درمقـام نهـايتي معنـا      توجه به بي   ها  مدرنيست پست
  از طريق ايجاد تنـوع در ابـراز هويـت فرهنگـي            شدن    جهاني رو،  ازاينست؛  و ساختارها 

ـ متکثر، موجب جدا  هاي    و طرح بديل     محـور    زي جوانـان دينـدار از مبـاني حقيقـت         اس
  گـري ميـان     گرايـي و اباحـه      غلبه نـسبي   و   )٦٨: ١٣٨٠رضايي،( ،شان آور نظام معنايي    و يقين 

  ؛شود مي آنان
را شدن ساختارهاي قدرتمندي     جهاني: وابط و ساختارهاي اجتماعي    ر ة در حوز  )ب

 کـم  دسـت  يـا    ،گيرنـد  فردي و جمعـي را ناديـده مـي        هاي     هويت ة هم آورد که  پديد مي 
ر زنـدگي اجتمـاعي     بکارکردي را   هاي    شدن نظام   جهاني ،ديگر بيان  به ؛کنند دگرگون مي 

ـ    و تعلق   ند  ا  ابزاريها    اين نظام . سازد مسلط مي  بـا  . نـدارد معنـا   ني در آنهـا     أگروهي يـا ش
گيـرد کـه     استراتژيک شـکل مـي    هاي    و سازمان ها    شدن، دنيايي از بازارها، شبکه     هانيج

طلبـي و محاسـبات خودخواهانـه     ظارات عقالني، مانند غرايز، قدرت  با الگوي انت   ربيشت
  )Castells,1997: 355(. ندارندنياز شوند و به هويت  اداره مي
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قـوام نظـام     تغيير و دگرگوني در روابط و ساختارهاي اجتمـاعي کـه در پايـداري و              
 يعنـي بـا   ؛کند وقفه ايجاد مي ها ، بر انتقال فرهنگ بين نسلداردثري ؤنقش ممعنايي افراد  

. يابنـد   گونـاگوني مـي   شوند و اشکال     تر مي بيشگذشت زمان ساختارهاي روابط جمعي      
دهنـد،    يا اهميتشان را از دسـت مـي        ،کنند روابط جمعي تغيير مي   هاي  وقتي اين ساختار  

ـ  به )٧٠: ١٣٨٠رضايي،( ،آيد  مي پيشها    شکاف نسلي و ارزشي بين نسل      کـه برخـي    اي    هگون
هـاي    آنان بـه تعـارض    . ندا  نگرانها    ها و هويت   رفتن ارزش  براي ازدست نظران   بصاح

ويژه نسل   بههايي    کنند و معتقدند چنين تعارض     هاي سنتي و مدرن اشاره مي      ميان ارزش 
هاي سنتي در    گذاشتن ارزش براي کنار آنها  . جوان و نوجوان را آماج خود قرار داده است        

  )٤١: ١٣٨٠حاضري، ( .اند گوناگون نگرانهاي  زمينه
  

  شدن ی جهانيدهایتهد  کد
T1 ياقتصادهاي  ينابرابر  
T2  ساز تیمنبع هودر جایگاه شدن نقش دولت  رنگ کم  
T3  یزدگ مصرف  
T4  ی زندگةویر در سبک و شییتغ  
T5  مرجعهاي  ر در گروهییتغ  
T6  ییبحران در نظام معنا  
T7  ی اجتماعيو ساختارها  روابطةبحران در حوز  

  هویت نسل سوم انقالب اسالمیاي شدن بر  جهانیيها فرصت )د
  :ند ازا شدن عبارت جهانيهاي  برخي از فرصت

ارتبـاط ميـان اطالعـات و       : گونـاگون هـاي      تبادل اطالعات میان جوانـان از فرهنـگ        .1
ـ  شدن، بـه    جهاني عـات نقـش و جايگـاه خاصـي در           اطال يياسـت کـه از سـو      اي    هگون
شدن موجب افزايش دسترسي بـه اطالعـات و          ، جهاني ديگر  و ازسوي  شدن دارد  جهاني

ـ      د کـه  کرتوان تعبير     مي  اطالعات ةدر عرص . ه است ددرک اهميت آن ش    ل، افـراد بـه تعام
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يـافتن   شـدن در حـال عينيـت        جهاني درنتيجه ؛اند مشارکت و همکاري تشويق گرديده    
. ه اسـت  دششدن نيز موجب گسترش، تسريع، تسهيل و تشويق ارتباطات           جهاني. است

به موفقيـت در روابـط اعـم از شخـصي،          دستيابي   افراد براي    بنابراين، )٢٢٥: ١٣٨٦عـاملي،   (
آمد نيـز در    کارهاي    گيري اند و تصميم    به اطالعات وابسته  ... تجاري، فرهنگي، سياسي و   

گذاري   و ارزش سرمايهآمدهصورت کاال در بهاطالعات  ؛گرو دستيابي به اطالعات است  
  .آشکار شده است زمينه دراين

، تعــامالت و ارتباطــات بيــشتر، توليــد اطالعــات را افــزايش داده و ديگــر ازســوي
ماننـد اينترنـت و   اطالعـاتي  هـاي    شـبکه  و اطالعاتي پديـد آمـده       گوناگونهاي    محمل
 اطالعات  رو،  ازاين؛  اطالعاتي در خدمت تبادل اطالعات قرار گرفته است       هاي    راه بزرگ

شـدن   همـزاد جهـاني    ،گرايـي  که اطالعات اي    هگون به شود،  يصورت گسترده تبادل م     به
از ايـن فرصـت     گيـري     توانند با بهره    مي  جوانان ، شده بيان مطالب   به  باتوجه.  است گشته

. برسـانند جوانـان   نشر و اشاعه دهند و به ديگـر          راديني و اسالمي    هاي    ها و آموزه   ارزش
و در ايـن    اندک اسـتفاده کننـد       و هزينه    اينترنت با سرعت باال   توانند از     جوامع مي امروزه  

در غـرب   .  رواج دهـد   ميـان ديگـران    را   شگرا، کسي موفق است کـه افکـار        تکثر جهان
جامعه را در قلمرو آمـوزش،      هاي    ، حاکميت گوناگونهاي    در قالب  ١»فرهنگ مخالف «

اسـت و نهـضت     نقد کـرده    تربيت، خانواده، سنت، حقوق بشر، طبيعت و محيط زيست          
  )٢٢٥: ١٣٨٦عاملي، (. است جدي  کامالًيمعنويت، سنت و دين اصيل روندبازگشت به 

 به آنان القا کند کـه اسـالم         ،ر جوانان ديگتواند در کنار همبستگي با        مي جوان مسلمان 
تـرويج  گونه در جهت      را رها نکرده است و اين     و هيچ ميلي    دارد  حلي   همه امور، راه  براي  

غربـي  هـاي     اج دختـران محجبـه از دانـشگاه        اخـر  اکنـون . دين و اخالق ديني بکوشـد     
حجاب چه آسـيبي بـه سـاختار جامعـه          کنجکاوي همگان را برانگيخته است تا دريابند        

توانـد از ايـن فرصـت         مـي جوان مـسلمان     و   کند؟ با آن مقابله مي   غرب  زند که    غرب مي 
                                                       
1. Dissident Culture. 
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ـ    ترسـد   مي از ورود اسالم به جوامع خود      نشان دهد که غرب   استفاده کند و     ت ؛ زيـرا هوي
  ؛داند  ميشگرفته از فرهنگ ديني را مانع رسيدن به اهداف شکل
ت لتـرين نمـود خـص       مهـم : دیگـر هاي    شدن فرهنگ  امکان ایجاد زمینه براي مطرح     .2

هـاي    سياست هويت و امکان عرضه و ظهور قرائت       آشکاربودن  شدن،   پسامدرن جهاني 
ديگر، يکي از     ارتعب  به ؛نفي روايت کالن است     محصول  که ديگر در عرصه جهاني است    

 جهاني است کـه بـه       يگذار از مدرنيسم به پسامدرنيسم، زايش فرهنگ       عوامل در هدايت  
آشنا شـوند و در هـم رسـوخ کننـد؛            يکديگر   يابند با   امکان مي فکري  هاي    ب آن نظام  سب

 را دشـوار    گوناگونفکري  هاي    گرچه اين تداخل و تنوع گاه تشخيص ارزش نسبي نظام         
  )٣٧: ١٣٨٨ذکايي، (. سازد مي

، داردغنـي، جـذاب و جـامع        هاي    مايه دروناز اين منظر، فرهنگ و تمدن اسالمي که         
يي بـه   گـو   پاسـخ  توانمندي و ظرفيت باالي اسالم بـراي         به  باتوجه و   دياب  ميمجال بروز   

تواند   جديد مي  وضعيتشمول آن مقتضيات و      جهانهاي    مسائل زندگي جديد و ارزش    
دن ايـن   شگير   نهايت، جهان  و در  عرفي افکار و آراي اسالم    مناسبي را براي م   هاي    فرصت

در جهـان کنـوني کـه        بنـابراين،  )١١٠ و   ١٠٩ :١٣٨٣سـجادي،   (. دين آسماني بـه وجـود آورد      
توانـد تـداوم يابـد کـه          مـي  ، فرهنگـي  پذيرنـد   اثـر مـي   بسياري  هاي     فرهنگ ازجوانان،  

  .باشد آنان گوي نيازهاي مادي و روحي پاسخ
فرهنگي تقويت  هاي    زمينهقدر    آنبايد   رو،  ازاين ؛عي انتخاب است  هويت مستلزم نو  

هويت خودي را توسعه داد که افراد داليل کافي براي انتخاب نمادهاي هويـت خـودي                
  )٩٦-٦٣: ١٣٩٠فرهادي، (. داشته باشند

  
   نسل سومايشدن بر ی جهانيها فرصت  کد
O1 گوناگونهاي  از فرهنگ ان جوانانیتبادل اطالعات م  

O2  گریدهاي  شدن فرهنگ  مطرحينه برایجاد زمیامکان ا  
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  هاراهکار )ه
دوگانـه  هاي    بي ترک ؛SWOT يل راهبرد ي تحل ي بر الگو  ي مبتن يراهبردهاتر گفتيم     پيش

ـ  تهد -؛ ضـعف  WO فرصـت    - و ضعف  STد  ي تهد -؛ قوت SO فرصت   -از قوت   WTد  ي
شـدن و نقـاط      نيجهـا هـاي     و چالش ها    ب فرصت يگرفتن ترک  با درنظر  رو،  ازايناست؛  

  :دشو  ميهاي زير پيشنهادراهکارضعف و قوت نسل جوان، 
): T1W1, T6S1ب یترک( تقویت بینش دینی جوانان و شناساندن فرهنگ غرب به آنان. 1

ـ  ي حيـات  اه و تبيين صحيح ديـن و دسـتور        )٢١٨ :١٣٦٢مطهري،  (دادن به تفکر    بها ش شبخ
فرد در جواني   وضعيت   زيرا   ؛يل شوند  به دين و مسائل معنوي متما      جوانانشود   باعث مي 

طلبي، در او به اوج رسـيده و         ويژه غريزه جنسي و لذت      اي است که انواع غرايز، به       گونه  به
 بـرايش چنـان   اگـر ديـن      اين مطلب    به  باتوجه. عوامل بيروني نيز او را احاطه کرده است       

هـا نـدارد،    ي بـراي ارضـاي آن     راهکارترسيم شود که گويي مانع ارضاي غرايز اوست و          
ريـزي بينـشي     تقويت باورهاي دينـي و پـي      . شود دين، گريزان مي  او از   طبيعي است که    

جوانان در برابـر    از  ناپذير  مانند سنگري نفوذ  تواند   ميدرست در زمينه مذهب و سياست       
بررسي سير تاريخي و مبـاني و اصـول فکـري           . بمباران فرهنگي دشمن محافظت نمايد    

دربـارة  توانـد نـسل جـوان را از تحـوالت جهـان          مي ب نيز حاکم بر فرهنگ و تمدن غر     
از دستاوردهاي مثبـت و تجـارب       گيري    شناسي، حفظ هويت ديني و ملي و بهره        دشمن
دور از افـراط و      مواجهه منطقي و به   نهايت  درکه   آگاه کند    )١٢٩: ٥، ج ١٣٦٩،  ينيامام خم (غرب  

  در پي دارد؛با اين فرهنگ را تفريط 
سازي و اصـالح فرآینـد       هاي اصیل دینی و اسالمی از طریق فرهنگ        شکردن ارز  درونی. 2

ـ ترک( ها و هنجارها بـه نـسل جدیـد    انتقال ارزش ): T1S7, T3S7, T4W1, T6S7, O1S1ب ی
آن را  هـاي     چرا اعضاي يک جامعـه ارزش      کهپرسش   در پاسخ اين     ٢ و پارسونز  ١دورکيم

هـا     که افراد، آن هنجارها و ارزش      گويند مي،  نهند پذيرند و به هنجارهاي آن گردن مي       مي
                                                       
1. Emile Durkheim. 
2. Talcott Parsons. 
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 اعتقـادات درونـي، امتيـازات       ءو هنجارها جز  ها     آن ارزش  گونه  کنند و اين   را دروني مي  
 يکـي از    رو،  ازايـن  )٦٩ و   ٦٨: ١٣٧٨ ورسـلي، (. شـود  شخصي و انتظارات افراد از يکديگر مي      

ـ       راه  تـوان   مـي  شـدن بـر هويـت نـسلي را         أثيرات جهـاني  هاي جلوگيري از گـسترش ت
  .هاي ديني در نسل جوان دانست کردن ارزش دروني

 ١)نرمـاتيو ( نبايـدهاي ايـستاري    و هابايـد کننـده    و هنجارهاي ملي تعيـين    ها    ارزش
گونه شکاف   هر بنابراين،. آيند  به دست مي  ايدئولوژيک   - از منابع ديني   بيشتر و   اند  جامعه

هـاي    ا فـراروي نـسل     بايد و نبايدهاي متفـاوتي ر      ،هنجاري ميان حال و گذشته     -ارزشي
 )٥٧: ١٣٨٢ تاجيک،( ؛شود  ميرا ميان آنان موجباست که شکاف عميقي  قرار داده    گوناگون
 جلـوگيري از    بـراي ها و هنجارها به نـسل جديـد،           اصالح فرآيند انتقال ارزش    بنابراين،

  ؛رسد شدن ضروري به نظر مي أثيرات جهانيت
جوانان ): T3S6, T5W1, T5S1ب یترک( معنوي و اخالقیهاي  معرفی الگوها و اسطوره. 3

 وجـود رابطـه     .آورنـد   به دست مي  ها    پيروي از الگوها و اسطوره     با را   انبخشي از هويتش  
کننده  تواند تضمين  هاي مرجع مي   بخش ميان آحاد مردم و گروه      و اطمينان سيال و پايدار    

 اش  بحرانـي  پـر تالطـم و       وضـعيت نسل جوان ايراني در     اگر  . وفاق و اتصال نسلي باشد    
نـد، جامعـه    کمرجـع سـنتي خـود اعتمـاد         هـاي     گروههاي    و انگيخته ها    بتواند به انگيزه  

 نسل سـوم    اگر )٢٧٨: الـف  ١٣٨١تاجيک،  (.  مصون بماند  عميقتواند از بروز شکاف نسلي       مي
را از درون نسل قبل انتخاب نکند، به سراغ الگوهاي ديگر           ) الگوهاي عملي (الگوهايش  

 رو،  ازايـن  )٤٦٦: ١٣٨٢فيرحـي،   (؛  شـود   مفاهمه بين نسلي قطع مـي      ،صورترود، در اين     مي
در ) شـدن  عـصر جهـاني   (اسب با مقتـضيات زمـاني        متن  ارزشيِ عرضه الگوهاي مرجعِ  

خـصوص نـسل     بـه تواند از گرايش افـراد و        ديني و اسالمي مي   هاي    چوب ارزش هارچ
  کند؛جوان به الگوهاي مرجع غربي جلوگيري 

ـ ترک( هویت نسلیگیري  شکل رهنگ و رسانه و نقش آن در به في توجه جد.4  ,T3S1بی

T4W2, O1W1, O2S1, O2S4 :(جمعي انواع گوناگوني از اطالعات و محتواهاي  رسانه ،
                                                       
1. Normative. 
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ها، آنهـا را     و با انتقال ارزش    )٨٨: ١٣٧٧ گيدنز،(دهند   را انتقال مي  ها    ويژه هنجارها و ارزش    به
ريزي مناسب که شامل آمـوزش       برنامه توانند با   ور مي  اولياي ام  بنابراين،؛  کنند دروني مي 

 مصونيت ،پيش روهاي  هاست، جوانان را از آسيب     درست از رسانه  گيري    بهرههاي    شيوه
و عناصر معنوي   ها    آموزش زمينه از  گيري    ند تا با بهره   کد و فرصتي براي آنان ايجاد       نبخش

  ؛ربه کنند و تجببينندقدرت تفکر، زندگي را از دريچه متفاوتي و 
ـ ترک( شـدن  کارگیري رویکرد مناسب با جهـانی  به .5  ,T3S1, T4Wz, O1W1, O2S1بی

O2S4 :( توان سه رويکرد را در نظر گرفت  ميشدن مواجهه با جهانيدر:  
هـاي فرهنـگ     تمدن جهاني معادل ارزش   در اين رويکرد    : گرايانه رويکرد سازش . ١

جز پذيرش و انطباق کامـل بـا        اي    هت چار د و براي ادامه حيا    ونش ميغرب و امريکا تلقي     
  ؛آن وجود ندارد

 دستاوردهاي تمدن بشري کـه اتفاقـاً      همه  با نفي   اين رويکرد   : گرايانه  رويکرد دفع  .٢
است تا بـدون    آن  در پي   داند،    را محصول تمدن غربي و امريکايي مي       پيش آن گروه  مانند  

  مقابله کند؛توجه به واقعيات با آن 
شـدن و تمـدن جهـاني        اين رويکرد آن است کـه جهـاني       اساس  : هويکرد فعاالن  ر .٣

همتـايي و تنـوع      تنـوع فرهنگـي در زمينـه بـي          و تمـايز و    استورد مشترک بشري    ادست
. کـرده اسـت   به بشر را فـراهم      عرضه گوناگون   گو و   و  زمينه مناسب براي گفت   فرهنگي  

  ؛)١٦٠: ١٣٨٣ درويشي،(
اشـاعه و گـسترش آن       عقالنیت و اسـتدالل در    از  گیري    ها و بهره    ارزش تبلیغ مناسبِ . 6

نقـش  ر معرفي و مـصرف کاالهـاي ارزشـي    بتبليغات، ): T2W3, T2S7, O2W1ب یترک(
ر است و ب  جديد  هاي     نسل شده  پذيرفتهاستدالل و عقالنيت ابزارهاي     . ددارثري  ؤبسيار م 

ـ   ديني  هاي    تبليغ ارزش   اسـتدالل و عقالنيـت دو عنـصر ارتباطـات         . داردثري  ؤنقـش م
  آنهـا  بـا نـد کـه     ا  آمديذهني جمعي، ابزارهاي کار   هاي    اجتماعي جديد و نتايج مکانيسم    

بـسط   و نهادهاي عقالني آنهـا       گوناگوندر جوامع   را  انقالب اسالمي   هاي    توان آرمان  مي
نسل جديد   آينده،    در خصوص بهکنوني و   در وضعيت    بنابراين، )٢٥٢: ١٣٨٢عبداللهيان،  (. داد
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 کـه   نـد پذير مياجتماعي  هاي     يا مرجعيت  ،مرجعهاي    گروهرا در مقام    هايي    افراد و گروه  
 ؛ باشـند  داشتهکارگيري قوه خالقيت، استدالل و شيوه عقالنيت رايج          براي به توان بااليي   

پـيش  از  انقالب اسالمي ضروري است تا بيش     هاي    حامالن و مروجان آرمان    بر   رو،  ازاين
  ؛)١٦٢: ١٣٨٣درويشي،(. نندکآمد مسلح  عنصر کارخود را به اين دو

 ١تـوئين بـي  ): T3S4, T7S4ب یترک( جدیدهاي  با مسائل و چالشها  ی واکنشخوان هم .7
ــاي( ــت  ) ١٩٧٥-١٣٥٣متوف ــد اس ــر معتق ــسته معاص ــورخ برج ــامي م ــدنهنگ ــا  تم ه

 توئين بي، (. ي وجود نداشته باشد   همخوان تناسب و    ،که ميان چالش و واکنش    پاشند    فرومي
و  شـدن  ي ميـان چـالش ناشـي از جهـاني         همخـوان تناسب و    نبودن   و،ر  ازاين )١١٨: ١٣٧٦

 به کار بـردن   توانايي و ظرفيت الزم براي      نداشتن  چنين  ، و هم  واکنش مناسب در برابر آن    
پذيري نسل جـوان را بـا مـشکل           فرآيند هويت  ،ها   با چالش  همخوانواکنش متناسب و    

بـاوري   عدالت اجتماعي، خود   يت، برقراري  تحقق اصل وال   اگر کرد؛ مثالً مواجه خواهد   
 ناپـذير  هاي اجتناب را آرمان. ..هاي ديني و ملي و ي به ارزشپايبندبه غير،   نداشتن  و اتکا   

شـود هرچـه را در        مـي  واجـب انقالب اسالمي بدانيم، بر مسئوالن جمهـوري اسـالمي          
بـا  و متناسب   ند  شناسبدرستي   ها ايجاد کند به     وضعيت کنوني چالشي در مقابل اين آرمان      

  .واکنش نشان دهندآن 
   WT وST, WO, SO يبي ترکي راهبردهايليجدول تحل

  
  ب راهبردیترک  ينوع استراتژ  شماره

  T1W1, T6S1   جوانان و شناساندن فرهنگ غرب به آنانینینش دیت بیتقو  1

2  
ق ی از طری و اسالمینیل دی اصيها کردن ارزش یدرون
ا و هنجارها به نسل ه ند انتقال ارزشیا و اصالح فريساز فرهنگ

  .دیجد

T1S7, T3S7, 
T4W1, T6S7, 

O1S1  

 ,T3S6, T5W1   به جوانانی و اخالقيمعنوهاي   الگوها و اسطورهیمعرف  3
T5S1  

                                                       
1. Arnold Toynbee. 
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  تیهوگیري   به فرهنگ رسانه و نقش آن در شکليتوجه جد  4
T3S1, T4W2, 
O1W1, O2S1, 

O2S4  

 ,T2W3, T2S7  شدن یکرد متناسب با جهانیاتخاذ رو  5
O2W1  

ت و استدالل در یاز عقالنگیري  ها و بهره  ارزشغ مناسبِیتبل  6
  اشاعه و گسترش آن

T3W2, T4S4, 
T6W4  

  T3S4, T7S4  دیجدهاي  با مسائل و چالشها   واکنشیهمخوان  7

  گیري نتیجه
تـرين   مهـم . شدن نام گرفت   شد که جهاني  ساز تحولي     زمينه ،وقوع انقالب صنعتي سوم   

 بـا   گونـاگون شدن در ابعاد     جهاني. شدن نقش زمان، مکان و فضا بود       مکتحول  اين   پيامد
بـر هويـت    شـماري     بيثيرات  أتواند ت  داشتن ابزارهاي اطالعاتي و تبليغاتي مي     دراختيار

 ،SWOT کيل استراتژ ي با استفاده از روش تحل     ايم  کوشيدهن مقاله   يادر  . افراد داشته باشد  
ـ ه و تحل  يز تجز ي و ن  ، جوانان يبالقوه درون هاي    و قوت ها    ضعف ليه و تحل  يضمن تجز  ل ي

و هـا     رسـاندن قـوت   را بـراي بـه حداکثر      ييهـا راهکار ،يرونيبي  اهديو تهد ها    فرصت
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چنـين   و هم  يخـاص دوران جـوان    هـاي      ويژگي سبببه   نسل سوم انقالب اسالمي   
شـدن،   ي و دفاع مقـدس و قرارگـرفتن در فـضاي جهـاني            نقالب اسالم  زماني از ا   دوري

با درنظرگـرفتن   نوشتار  اين  در   بنابراين،ديگران است،    اش بسيار فراتر از    پذيريميزان اثر 
 ، هويت اين نـسل باشـد      ايي بر ياهو تهديد ها    تواند حامل فرصت    مي شدن اينکه جهاني 

ـ گـر در م   يدهـاي     هنگ تبادل اطالعات و امکان طرح فر      مانندها    برخي از اين فرصت    ان ي
ـ  ماننـد مـصرف    يياهدين تهد يچنجوانان و هم   ـ ، تغ يزدگ ـ ، تغ ير در سـبک زنـدگ     يي ر يي

  .پيشنهاد داديم  راهايي راهکارباره درايندر پايان   ورا بررسي کرديممرجع هاي  گروه
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