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 ((یتحول فرهنگ))ه ید بر نظركيبا تا ران از منظر جوانانیت اينروحا یبررس

  طاهر حسن پور

 

ط بدوده و از  همواره با مردم در ارتبا ينيو د ياجتماع - ياسيس يوندهايو پ يران با سابقه طوالنيعه در ايت شينهاد روحان

ده شددن نظدام   يلذا بعد از برچ. برخوردار بوده است ياجتماع ير گروههاياس با سايدر ق يريت چشمگيت و مقبوليمحبوب

 يتيريو مدد  يدي اجرا يهدا م و در دست گرفتن حدوزه ياست به صورت مستقيت در عرصه سيو حضور روحان يوالر پهلوكس

و  يرده و با توجه بده تحدوالت فرهنگد   كدا ير پييتغ يو عمل ينيبه اعمال ع يو سنت يبعاد معنوت از ايمقبول يشور مبناك

بده نحدو احسدن را داراسدت،      يتكامور ممل ي فه ادارهيه وظكقدرت  ي، به چشم نخبگان داراين نهاديجوانان؛ چن يارزش

ن يد ن ايزان تدام يد نسل جدوان امدروز و م   يمادو فرا يماد يازهايبسته به نز وايت نيت روحانيزان مقبوليسته شد و مينگر

ه از كد  يو تحوالت فرهنگ ير و تحوالت جهانيياست مصادف شد با تغيس يون در عرصهيم روحانيحضور مستق. ازها شدين

ا عددم انطبداق   يجامعه و انطباق  يها يدگيچيت با پيروحان ين مواجههينند و همچنيكاد ميته يته و پسامدرنيآن به مدرن

و  يركد بده مسدائل ف   ينظدر  ييگر پاسدخگو يشد ولذا د يت آنان نزد جوانان تلقيمقبول يهاكت با روح زمانه از ماليروحان

ه مدورد  كد آنان اسدت   يماد يازهايالت و نكبه مش ينيع ييه مهمتر از آن پاسخگوكشود بليدانسته نم يافكآنان  يمعنو

از اسدناد   يريد و بدا بهدره گ  ( يند ييتب) يعِلد  يات مزبور بدا روشد  يشده است تا فرض ين مقاله سعيدر ا. رديگيتوجه قرار م

ت يد مقبول يش احتمدال يا افدزا يد اهش كمختلف  يايبه زوا ياربردكو  يرد و با هدف نظريقرار بگ يمورد بررس يتابخانه اك

 .ت نزد جوانان پرداخته شوديروحان
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