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Abstract:
The aim of this study was to investigate and design scenarios for resolving the identity
challenge in the Islamic Republic of Iran. This study employed a futuristic approach
to the category of identity. It counts as the strength and novelty of this study that
distinguishes it from the previous ones in the literature. It is widely thought that in a
world fraught with of uncertainties, having access to the panel and the possibility of
achieving a clear vision of national and social identity as well as resolving the identity
challenge can strengthen national cohesion and pave the way for development. Thus
stated, the present research puts forth a question as what scenarios are liable to
determine resolutionary approaches to break away from identity challenge in Iran
1410? In doing so, we used quantitative and qualitative methods along with Peter
Schwartz's scripting method. Besides, insofar as data collection is concerned, we
reviewed the research literature and documents in the form of library method and
recruited the "Delphi-fuzzy method". What is more, we used structural analysis
method grounded on interaction matrix tables which is based on "MicMac" software.
For designing scenario, we employed "Scenario Wizard" software.
Our findings indicate that there are 5 key uncertainties related to the identity
Challenge in Iran, including "media development", "pluralism-tolerance",
"educational system evolution", "political culture" and "development and efficiency".
Accordingly, there are three proposed scenarios such as "exclusivism", "breaking
away from the identity Challenge", and the scenario of "the continuation of the current
situation with the highest degree of probability."
Keywords: Identity Challenge, Islamic Republic of Iran, Scenario Design,
MicMac.
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چكيده

این مطالعه با هدف بررسی و طراحی سناریوهاي خروج از چاال هویا رر مهواوري
اسالمی ایران ،با رویکرر آینده پژوهانه به مقوله هوی انجام شده اس که نقطه قاوت و
تهایز این اثر با اربیا و آثار پیشین به شهار می آید .رر موان مهلو از عدمقطعیت ها ،به
چشم اندازي روشن رر زمینه هوی ملتی و امتهاعی و خروج از چال هویا  ،میتواناد
تقوی انسجام ملتی و مسیر توسعه و پیشرف را ههاوار نهایاد .بار ایان اساا سااا
اصلی پژوه به این صور طرح می شور کاه چاه ساناریوهایی تعیین کنناده وضاعی
خروج از چال هوی رر ایران  1410هستند؟ مو رستیابی به پاسا سااا اصالی از
روش هاي کهی و کیفی و روش سناریو نگاري پیتر شوارتز بوره مناد شاده ایم .ههچناین
مو مهع آوري اطالعا به بررسی اربیاا تققیاو و اسانار و مادار رر قالا روش
کتابخانه اي اقدام شاده اسا و ههچناین از روش رلفی فاازي اساتفاره و موا سانج
پایایی ،از روش تقلیل ساختاري مبتنای بار ماداو مااتریا رواباا متقابال براساا
نرم افزار میک مک و مو طراحی سناریوها از نرم افزار ساناریو ویازارر اساتفاره شاده
اس  .یافته هاي پژوه حاضر نشان می رهد که پنج عدم قطعیا کلیادي رر ارتبااا باا
چااال هویا رر ایااران عبار انااد از تقاوت رسااانه اي ،تساااهل و ماادارا ،تقاوت ن ااام
آموزشی کشور ،فرهنگ سیاسی و توسعه و کارآمدي که مبتنای بار آن ساه ساناریوي
مامعی گرایی ،سناریوي تشدیدکننده چال هوی و سناریوي پایادار یاا تاداوم وضاع
مومور با بیشترین ررمه احتها وقوع ،قابل ترسیم هستند.

كليدواژهها :چال

هوی  ،مهووري اسالمی ایران ،سناریونگاري ،میکمک.

 .1این مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشگاه اصفهان با عنوان «تجزیه تحلیل بحرران وویترت در ایررانر حرا ر
سناریووای وویتزدای و وویتزای نوین» دفاعشده در تاریخ  25دیماه  1400است.
* دانشجوی دکترای جامعهشناس سیاس دانشگاه اصفهان .اصفهان .ایران.
** استاد علوم سیاس  ،دانشگاه اصفهان .اصفهان .ایران (نویسنده مسئول).
*** استاد جامعهشناس سیاس  ،دانشکده علوم انسان دانشگاه شاود.
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مقدمه و بيان مسئله

وویت بهعنوان مهمترین عنصر شناسای فردی و اجتمراع دارای عناصرر و ابعراد متعردتدی
ومچون وویت دین  ،وویت قوم  ،وویت مل  ،وویت زبان  ،وویت نژادی است که ومرین
امر زمینهساز جلبتوجه متفکرین و سراتتار قردرش شرده اسرت و ل رهی وریر از ایرن
عناصر وویت بر تعرامتش اجتمراع و ملر اسرت کره زمینهسراز برروز تیییرر و تحرو ش
اجتماع در جامعه و ساتت دولتوا م شود .بر ایرن اسراد دولتورا برهعنوان مهمتررین
متأثر و تأثیرگذار بر این وزه ومواره تتش نمودهاند تا با برساتت وویت تا د امکران برر
روند تحو ش آن تأثیرگذار باشند و محوروای شناتت و معرفتر تاصر را در آن رررنر
و برت تصیصهوای آن را کمرن نماینرد .ما صرل شردش و عرعع عناصرر ورویت در
تاریخ معاصر را م توان چنین ارزیاب نمود کره در دورهی رهلروی ،عناصرر باسرتانگرای و
ربگرای رررن بوده است و در دورهی جمهوری استم ایرران ،عناصرر اسرتمگرای و
دی از ایرانیت ممتاز شدهاند و تقابل با رب شدن را در ریشگرفته اسرت .تأکیرد نرامتوازن
بر مؤلفهوای وویت  ،امکان بروز چالش وویت را در ایران فراوم نمروده اسرت کره ریامرد آن
بروز ناونجاریوای فردی ،اجتماع و مل شده و در تتل زمان نهتنها اثرراش مب تر بررای
فرون و تمدتن مل در ر نخواود داشت بلکه زمینهساز ترروج از تودآگراو اصرله از
انقتباستم و درنتیجه فرورفتن در گرداب ناکام وا تواود شد.
بر این اساد سؤال اصل رژووش به این صورش حرح م شود که چه سرناریووای
تعیینکننده وععیت تروج از چالش وویت در ایران  1410وستند؟ جهت راسرخگوی
به این سؤال از روش تحقیق ترکی (کمت و کیف ) بهرهمند شدهایم کره سرتون فقرراش
آن بر رایه مرا ل وشتگانه سناریونگاری ریتر شوارتز است و ومچنین جهت جمعآوری
احتعاش با ترکی از روشوای اسنادی و ریمایش ومچرون روش کتابخانرهای ،روش
دلف فازی و تکنی تجزیهوتحلیل م تن بر جداول ماتریس روابر متقابرل و ومچنرین
نرمافزاروای «می م » و «سناریو ویزارد» اقدام نمودیم .عتوه بر این ،نوآوری و بردیع
بودن این اثر در مقام مقایسه با ادبیاش و آثار ریشین در این روزه را م تروان در اتخرا
رویکرد آیندهرژووانه به مقوله وویت و چالشوای وویت در ایران بشمار آورد.
پيشينه پژوهش

ح ق بررس وای بهعملآمده از ادبیاش نظری مرت با موعوع وویت و عوامل تأثیرگذار
بر ازتودبیگانگ و چالش وویت ،ریشرانوای مؤثر با اقت اد از منابع کتابخانهای به
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روش ( PESTی تحلیل از فاکتوروای سیاس  ،اقتصادی ،اجتماع -فرونگ  ،تکنولوژی
و فنتاورانه) شناسای شد.
جدول شماره  :1عوامل کلیدی تأثیرگذار بر چالش هویت در ایران
ردیف

شاخص

نوع

مرجع

1
2
3
4
5
6

نظام انتخاباتي
احزاب و تشکلهای سیاسي
برجام و مسئله هستهای
شرقگرایي در نظام سیاسي
سطح مشروعیت
ثبات سیاسي

سیاسي
سیاسي
سیاسي
سیاسي
سیاسي
سیاسي

7

فرهنگ مشارکت سیاسي

سیاسي

8
9
10
11

سیاستهای رسمي
قوانین موضوعه و اسناد باالدستي
تحوّل نظام آموزشي کشور
حقوق شهروندی
تحریمها و فشارهای غرب علیه
ایران
عدالت توزیعي

سیاسي
سیاسي
سیاسي
سیاسي

سیفزاده و نوریاصل()1390
بدیع ()1387
نیاکویي و قنادی ()1396
آدمي ()1389
ملکي ()1397
جاللي و غالمي ()1389
آلموند و وربا ()1963؛ سارتوری
()1987
بدیعي و عالم ()1399
بدیعي و عالم ()1399
لقماننیا و خامسان ()1389
سیفزاده و نوریاصل ()1390

اقتصادی

فشندی و قادری ()1396

اقتصادی

14

توسعه و کارآمدی

اقتصادی

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

قیمت نفت
ارزهای دیجیتال
اقتصاد مقاومتي
تولید ناخالص داخلي
بحران انرژی
تورم
رکود اقتصادی
سیاستهای پولي و مالي
تحوّل دانش سیاسي و اجتماعي ملّت
سکوالریسم
پلورالیسم -تساهل و مدارا
سبک زندگي

اقتصادی
اقتصادی
اقتصادی
اقتصادی
اقتصادی
اقتصادی
اقتصادی
اقتصادی
اجتماعي
اجتماعي
اجتماعي
اجتماعي

رفیعي و حبیب زاده ()1392
عیوضي و هراتي()1388؛ ویلیامز
()1963
مصلي نژاد و شیخزاده ()1392
ناصحيفر ()1398
تربتي ()1396
حسني ()1386
خسروی پور و همکاران ()1397
قنبری ()1390
فرجزاده و نقیبي ( )1397و خبرگان
فرجزاده و نقیبي ( )1397و خبرگان
گوتورو ()2015
پارسانیا ()1385
بشیریه()1392
طالیي و همکاران ()1393

12
13
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27
28
29
30
31

هویّت مذهبي
هویّت قومي
هویّت مدرن
شکافهای اجتماعي
امید به زندگي
تحوّل رسانهای (توسعه فنّاوری
دیجیتال و شبکههای اجتماعي)

33

دسترسي به فنّاوریهای نوین

32

اجتماعي
اجتماعي
اجتماعي
اجتماعي
اجتماعي
فنّاوری و
تکنولوژی
فنّاوری و
تکنولوژی

زهیری ()1389
احمدی ()1383
حاجیاني و درویشي ()1392
تاجیک ()1381
صفری شالي و طوافي ()1397
ربیعي ()1387
تاجیک ()1387

بررس سوابق رژووش موعوع اک از فقدان رویکردی جامع در ق ال مؤلفرهوای
تأثیرگذار بر چالش وویت در ایران با رویکردی آیندهرژووانه و با تأکید برر ریشررانوای
اثرگذار بر وویت ملت در ایران است ،ومچنرین اراهرهی راوکارورای جهرت ترروج از
چالش وویت در ایران را م توان بهعنوان نقاط تمایز این اثر با رژووشوای ریشرین بره
شمار آورد.
روش تحقيق

روش تحقیق مورداستفاده در این رژووش روش ترکی (کم و کیف ) اسرت کره سرتون
فقراش آن را م توان مرا ل وشرتگانهی سرناریونگاری ریترر شروارتز عنروان داشرت کره
ع ارشاند ازر
گام نخستر شناسای موعوع یا تصمیم اصل ؛ گام دومر شناسرای عوامرل کلیردی؛
گام سومر شناسای ریشرانوای محیط ؛ گام چهارمر ح قهبندی روندوای عوامرل کلیردی
بر م نای اومیت و قطعیت؛ گام رنجمر منطقدو به سناریووا؛ گام ششمر داسرتانوارهوا؛
گام وفتمر مضامین و گام وشتمر شاتصوای سناریووا.
ومچنین جهت جمعآوری احتعاش تتش شد با ترکی از روشوای اسنادی و
ریمایش ومچون روش کتابخانهای ،روش دلف فازی ،تکنی تجزیهوتحلیل م تن بر
جداول ماتریس متقابل و ومچنین نرمافزاروای «می م » و «سناریو ویزارد» بهرهمند
شویم که در زیر توعیح در تصوص روشوای مورداستفاده اراهه م نماییم.
روش دلف فازی دارای مرا ل متعددی است که بهصورش تتصه ع ارشاند ازر
مر له اولر شناسای شاتص وای رژووش با استفاده از مرور جامع م ان نظری
رژووش که در این مر له  31عامل مورد شناسای قرار گرفتند .مر له دومر جمعآوری
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نظروای متخصصان که در این راستا رنل نخ گان  36نفره متشکل از  26عضو
ویئتعلم دانشگاهوای کشور و  10فارغالتحصیل دکتری علومسیاس که دارای دانش
و تجارب قابل اتتکا در وزه فرون و وویت وستند انتخاب نمودیم و از ت رگان
تواسته شد تا میزان اومیت ور عامل را از  1تا  5به ترتیب درجه اومیت امتیازبندی
نموده و رس از ا صاء احتعاش و میانگینگیری از دادهوا ،م تن بر جدول  2اعداد
فازی آنوا تعیین شد.
جدول شماره  :2اعداد فازی مثلثي
عبارات زبانی

اعداد فازی مثلثی

خیلي بااهمیت
بااهمیت
متوسط
بياهمیت
خیلي بياهمیت
نظری ندارم

(10و9و)7
( 9و 7و) 5
( 7و 5و) 3
( 5و 3و) 1
( 3و 1و) 0
( 0و 0و) 0

مر له سومر تأیید و ربالگری شاتصوا و مر له چهارم اجماع و اتمام دلف فرازی
است .رس از انجام فرایند سه مر لهای ررسشنامه و ا صاء نظراش متخصصان ،اقدام بره
مقایسه مقدار ارزش اکتساب ور شاتص با مقدار د آستانه  Sنمودیم .این نکتره راهز
اومیت است که مقدار د آستانه با استن اط ون تصمیمگیرنده معین م شرود .در ایرن
رژووش عدد  6بهعنوان مقدار آستانه در نظر گرفته شده است و  15عامل با د آسرتانه
با تر از  6شناسای شدند که دارای ارجحیت نس ت به سایر عوامل وستند.
با توجه به اینکه از نرمافزار می م و سناریو ویزارد برای تجزیهوتحلیل دادهوا
استفاده شد ،نوع ررسشنامه ماتریس اثراش متقابل تعیین و به ریمایش نظراش ت رگان
ررداتتیم .بهرهمندی از این نرمافزار در راستای مشخص نمودن زنجیرهوای مهم وقایع
ا تمال و اینکه تا چه د وقوع ور رویداد ا تمال باعث تیییر در ا تمال وقوع بقیه
م شود مورداستفاده قرار گرفت (محمدرور و ابراویمزاده1395 ،ر  .)6در این روند رانزده
عامل کلیدی شناسای شده در مر له ریشین در قالب ماتریس جداول اثراش متقابل
زوج توس جامعه آماری تحقیق (با توجه به محدودیتوای رژووش ،در این مر له
از  20نفر از اعضای ویئتعلم و فارغالتحصیتن دکتری علوم سیاس که در مرا ل
ریشین نیز ومراو نمودهاند) تکمیل شد.
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جهت عملیات نمودن ررسشنامه ،رواب بهصورش مقایسهای زوج و بررس تأثیر
متییروای موجود در سطروا بر متییروای موجود در ستونوا انجام شد؛ بدین ترتیب که
متییر سطروا تأثیرگذار و متییر ستونوا تأثیررذیرند (بهشت و زال 1390 ،ر )61؛ و
وزندو به متییروا در قالب حیف از اعداد  3تا ( -3از تیل تأثیرگذار تا تیل
تأثیررذیر) سنجیده شد؛ بنابراین  15متییر شناسای شد که تشکیلدونده ی ماتریس
 15×15است که در آن تأثیراش متییروا بر یکدیگر مشخص شده است.
نهایتاً با محاس ه اثراش مستقیم و یرمسرررتقیم التوا بر روی یکدیگر ،سناریووای
سازگار ریش روی سیستم موردمطالعه استخراج م شوند.
فرایند سناریونگاری وضعيت چالش هویت در ایران مبتنی بر مراحل هشتگانه پيترشوارتز
گام نخست :شناسایی موضوع یا تصميم اصلی

با توجه به موعوع رژووش در ر راسخ به این سؤال وستیم که چه سناریووای جهرت
تروج از چالش وویت در ایران  1410قابل ترسیم وستند؟
گام دوم :تعيين افق زمانی و جمعآوری اطالعات

در این رژووش بازه زمان  10ساله ( 1400تا  )1410محور اصل مطالعه قرار گرفته است.
گام سوم :شناسایی نيروهای پيشران كليدی

برای ارزیاب و سنجش عوامل کلیدی مر له ریشین ،ررسشرنامه در سره مر لره در قالرب
روش دلف فازی به رنل  36نفره ت رگان عرعره شرد و از آنورا تواسرته شرد ترا میرزان
اومیت ور عامل را از  1تا  5تعیین نمایند که درنهایت 15 ،ریشران نهای کره اعرداد فرازی
آنوا با تر از  6قرار گرفت و دارای ارجحیت نس ت به سایر ریشرانوا بودند تعیین شد.
جدول شماره  :3نیروهای پیشران کلیدی منتخب تأثیرگذار بر چالش هویت در ایران

شكافهای اجتماعی
تحوّل رسانهای (توسعه
تحریم و فشارهای
(نسلی -عاطفی-
تساهل و مدارا فنّاوری و شبكههای
غرب عليه ایران
ارزشی)
اجتماعی)

قوانين موضوعی و
اسناد باالدستی

حقوق
شهروندی

تحوّل نظام آموزشي
کشور

توسعه و کارآمدی

سطح مشروعیّت

ثبات سیاسي

هویّت مدرن

هویّت مذهبي

امید به زندگي

عدالت توزیعي

فرهنگ مشارکت
سیاسي

در ادامه به س ب محدودیت در دسترس بره رنرل نخ گران ،ررسشرنامهای در قالرب
جدول ماتریس رواب متقابرل حرا ر و بره  20نفرر از رنرل نخ گران عرعره شرد کره
ریشرانوا و میانگین نتایج ماتریس رواب متقابل در قالب جدول  4آورده شده است.
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تحوّل رسانهای (توسعه
فناوریدیجيتال و شبكههای اجتماعی)

اميد به زندگی

هویّت مذهبی

هویّت مدرن

تساهل و مدارا

توسعه و كارآمدی
شكافهای اجتماعی (نسلی -عاطفی-
ارزشی)

تحوّل نظام آموزشی كشور

حقوق شهروندی

2

2

3

2

2

3

3

1

2

2 2 2

1

0

2

تحریم و فشارهای غرب
عليه ایران

2

2

2

2

3

2

3

3

3

3 2 2

0

1

 3فرهنگ مشاركت سياسی

2

2

2

2

2

2

3

2

3

0 2 2

3

1

3

سطح مشروعيت

1

3

1

1

2

2

2

2

2

3 0 2

2

2

3

عدالت توزیعی

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2 2 0

2

2

قوانين موضوعی و اسناد
2
باالدستی

عدالت توزیعی

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2 1 1

2

1

0

ثبات سياسی

قوانين موضوعی و اسناد باالدستی

سطح مشروعيت

فرهنگ مشاركت سياسی

تحریم و فشارهای غرب عليه ایران

ثبات سياسی

جدول شماره  :4میانگین پیشرانهای تأثیرگذار بر چالش هویت در ایران (1410ـ)1400
اثرپذیری
پيشرانها

اثرگذاری
پيشرانها

2

3

2

3

3

1

2

2

0

3 3 1

3

1

2

حقوق شهروندی

2

2

2

3

3

2

3

0

3

3 2 2

3

1

2

تحوّل نظام آموزشی
كشور

3

3

2

2

3

1

0

3

2

3 2 2

2

1

3

توسعه و كارآمدی

2

1

2

3

2

0

1

1

1

2 1 1

1

2

شكافهای اجتماعی
2
(نسلی -عاطفی -ارزشی)

3

3

2

3

0

2

2

3

3

3 1 2

3

1

2

تساهل و مدارا

3

1

1

0

3

3

2

2

3

2 1 1

2

2

2

هویّت مدرن

1

2

0

1

1

2

2

2

2

3 1 2

2

2

2

هویّت مذهبی

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3 1 1

3

1

2

0

3

2

3

3

3

2

2

3

2 2 2

3

3

2

اميد به زندگی
تحوّل رسانهای (توسعه
فناوریدیجيتال و
شبكههای اجتماعی)

گام چهارم :آشكارسازی عناصر نسبتاً معيّن و گام پنجم :شناسایی عدم قطعيتهای كليدی

در این مر له جهت آشکارسازی مهمترین عناصر و عدم قطعیتوای کلیدی از رنل
نخ گان تواسته شد که به ررسشنامهای که بهصورش جدول تحلیل تأثیراش متقابل تنظیم
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شده است راسخ دوند و نتایج بهدستآمده را با استفاده از نرمافزار آیندهرژوو «می م »
مورد تحلیل قرار دادیم که درجه اثرگذاری و اثررذیری عوامل مشخص شد.
در جدول  5ریشرانوای تأثیرگذار و تأثیررذیر بر چالش وویت در ایران 1410
رت هبندی شده است که نتایج اصله نشان م دود ریشرانوای  1تا  5از بیشترین
اثرگذاری برتوردار وستند.
جدول شماره  :5امتیاز تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
رتبه

عامل

تأثيرگذاری
مستقيم

عامل

 7حقوقشهروندی 717
671
تحریم
8
 9عدالت توزیعي 648
 10هویت مدرن 648
 11امید به زندگي 625
601
قوانین
12
 13هویت مذهبي 578
 14شکافاجتماعي 509
 15ثبات سیاسي 439

تأثيرپذیری
مستقيم

 6سطح مشروعیت 717

عامل

5

740

تأثيرگذاری
غيرمستقيم

4

تساهل و مدارا
توسعه و
کارآمدی

763

عامل

3

تحوّل آموزش

763

سطح مشروعیت 833
ثبات سیاسي 740
فرهنگ
 740تحوّل آموزش
مشارکت
حقوقشهروندی  740فرهنگ مشارکت
توسعه و
تساهل و مدارا 740
کارآمدی
توسعه و
 717حقوقشهروندی
کارآمدی
امید به زندگي  694سطح مشروعیت
هویت مدرن
شکافاجتماعي 671
تحریم
هویت مدرن 671
تحوّل آموزش  648عدالت توزیعي
تحوّل رسانهای  648امید به زندگي
قوانین
هویت مذهبي 601
عدالت توزیعي  532هویت مذهبي
 532شکافاجتماعي
قوانین
 486ثبات سیاسي
تحریم

تأثيرپذری
غيرمستقيم

 1تحوّل رسانهای 810
 2فرهنگ مشارکت 763

تحوّل رسانهای
تساهل و مدارا

 799سطح مشروعیت
 768فرهنگ مشارکت

822
749

 766حقوقشهروندی

741

760

تساهل و مدارا

739

742

ثبات سیاسي

738

724
712
658
656
639
632
604
577
510
446

توسعه و
کارآمدی
امید به زندگي
هویت مدرن
شکافاجتماعي
تحوّل آموزش
تحوّل رسانهای
هویت مذهبي
عدالت توزیعي
قوانین
تحریم

713
695
680
658
657
655
598
537
533
478

براساد تعریع و تفسیر متییروا در نمودار می م  ،موقعیت و وععیت ور ی از
عوامل کلیدی مؤثر بر چالش وویت بر اساد نحوه قرارگیری متییروا اراهه شرده اسرت
که درنهایت نشاندوندهی مهمترین عدم قطعیتورای تأثیرگرذار برر چرالش وویرت در
ایران وستند و نتیجه آن در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل شماره  :1نمودار وضعیت عوامل کلیدی در خروجي نرمافزار میکمک

شکل شماره  :2مکانیابي توزیع پیشرانها

15
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جدول شماره  :6وضعیت هریک از متغیرها بر اساس تحلیل در نرمافزار میک مک
ردیف

نوع متغير

1

تأثیرگذار

2

دو وجهي

3

ریسک

4

هدف

5

تأثیرپذیر

6

مستقل

7

تنظیمي

8

اهرمي

متغير
تحوّل رسانهای (توسعه فنّاوری ،دیجیتال و شبکههای اجتماعي)
تحوّل نظام آموزشي کشور
تحریم و فشارهای غرب علیه ایران
عدالت توزیعي
حقوق شهروندی
تساهل و مدارا
فرهنگ مشارکت سیاسي
توسعه و کارآمدی
سطح مشروعیت
شکافهای اجتماعي (نسلي -عاطفي -ارزشي)
ثبات سیاسي
امید به زندگي
هویّت مدرن
هویّت مذهبي
قوانین موضوعه و اسناد باالدستي

شکل شماره  :3نمودار تأثیرات مستقیم بسیار قوی بین متغیرهای کلیدی
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شکل شماره  :4نمودار تأثیرات غیرمستقیم (تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)

درنهایت از میان  15عامل کلیدی اولیه 5 ،ریشران 1ر تحوتل رسانهای 2ر تحوتل نظام
آموزش 3ر تساول-مدارا 4ر فرون مشارکت سیاس  .5توسعه و کارآمدی دارای بیشترین
عدمقطعیتت در وزه تأثیرگذاری بر وععیت تروج از چالش وویت در ایران  1410وستند.
پيشرانهای كليدی تأثيرگذار بر چالش هویت در ایران 1410
تحوّل رسانهای

در دوره ریش از گسترش رسانهوای نوین ،شاود تسرلت و ا احره قردرش رسرانهای دولتر
وستیم که از این حریق فرایند انتقال ارزشوا و ونجارورا و سرنتتوا و ترسریم وویرت ملتر
میسر م نمود .عل ر م این امر ،با ورود به عصر تکنولروژی و فنتاوریورای نروین سررعت
تحولرررذیری فرونرر و ارزشوررا افررزایش یافترره (ربیعرر 1387 ،ر  )151و درعین ررال بررا
قدرشنمای رسانهوای نوین (در ال که رب اکم بر جریان بینالملل ات ار اسرت) و در
شرایط که جوامع امروزی در تمام مرزوای وویت و کانالورای سرنتت وویرتیراب مبرل
تانواده ،محلته ،قومیت و ملیت و مذوب به شدتش نفو رذیر شدهاند ،ترسیم وویرت منسرجم
برای نیرووای اجتماع امری دشوار ارزیاب م شود (شکوری و رفعتجاه1387 ،ر .)7
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ومچنین تکنولوژی و رسانهوای نوین رارادایم را ایجاد نموده که در آن شاود ی
جریان جهان شدن مجازی در کنار جریان جهان شدن در جهان واقع وستیم (عامل ،
1382ر  .)170این دوجهان بهنوع داهماً در ال ایجاد تیییر در باوروا ،انگارهوا ،عقاید،
ارزشوا ،چشمداشتوا و ت نیازوا وستند (ربیع 1387 ،ر  .)161این تیییراش از حریق
ایجاد نمادوا و واژهوا ،به ردیدهوا و وادث و رفتاروا و کرداروا ،محتوا و معنای تاص
را به مصرفکنندگان اعطا م کنند که یا م تواند افراد را از گزند چالشوای وویت
بروانند یا در معرض و مسیر چنین چالشوای قرار دوند؛ بهبیاندیگر ،رسانهوا م توانند
نظم جامعه ،ا ساد آرامش و ث اش روان  ،شخصیت و وویت افراد را تقویت یا تضعیع
کنند .در این راستا رویکردوای مختلف در ق ال چنین تحوتل رسانهای در کشوروای
در التوسعه به وجود آمده است .برت با رویکرد سنتت و متعارعانه و تهدیدمحور به
مقوله تحوتل رسانهوای نوین نگریسته و کنترل و سختگیری را مش عملیات تویش
جهت مواجهه با آن قرار دادهاند و برت با تأکید بر ماویت عدم کنترلشوندگ رسانهوای
نوین با اتخا رویکردی فرصتمحور و تعاملمحور در ر بهرهمندی از مواوب و
امتیازاش رسانهوا برآمدهاند و آگاو بخش به نیرووای اجتماع در جهت بهرهمندی
ودفمند از رسانهوای نوین و ومچنین تعامل فرونگ و وویت را در ریش گرفتهاند.
با توجه به رویکرد تعاملگرایانه امامتمین در ق ال تکنولوژی و دستاوردوای نروین کره
معتقدند «تمام آثار تجدتد و تمدتن در استم مجاز است مگر آنوای که فساد اتتق بیاورنرد،
فساد عفت بیاورند» (امامتمین  ،ج 1378 ،5ر  .)262نیاز است که میان ارزشورا و ونجارورای
لی رال و رب با تکنولوژی و دستاوردوای فن آن تفکی قاهل شرد و رویکرردی برهدوراز
وادادگ و تعاملمحورانره را اقت راد نمرود .چراکره اگرر نظرام اجتمراع سرنتت در فراینرد
زمینهسازی کسب وویت اجتماع آ اد تود نتواند مؤلفهوای وویت تویش را برای اعضرا
ساتته و درون کند و برتورد تهدیدمحور نس ت به رسرانهوای نروین داشرته باشرد ،افرراد
نس ت به نظام اجتماع تود ا ساد ب وویت تواوند کرد و در نتیجه برای ج ران وویرت
اجتماع ازدسترفته ،به منابع دیگری که در فضای زندگ ریرامون آنوا در دسرترد اسرت
رجوع تواوند کرد .در این صورش ،گرایشوای ایستاری ،کنش و نمادی آنوا نیز متناسرب
با الگووای « یر» شکل تواود گرفت (تاجی 1387 ،ر 82ر.)79
تحوّل نظام آموزشی

یک از اساس ترین رسالتوای نظام آموزش القا و تنفیذ وویت م تل در جریان تربیت
است ،بدون اینکه مانع برای رشد و بالندگ فردی ،گروو و قوم باشد (لقماننیا،
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1389ر  .)151آموزشوررورش قطعاً نقش تعیینکنندهای در مشارکت مردم در زمینهوای
اجتماع و فرونگ بهعنوان شهروند و ترسیم وویت ملت دارد .آیتاهلل تامنهای
دراینارت اط معتقدند که نظام آموزشوررورش در ایران ی نظام تقلیدى و کهنه است
و نیازوا و سنتتوای کشور که م تواند متتک بر سنتتوا و تجارب باشد در آن در نظر
گرفته نشده است (تامنهای)1388 ،؛ و با دتیل نمودن ارزشوای استم  -ایران در امر
آموزش و با اتتکا به ارزشوا و تجارب بوم و سنتت تویش م توان امکان تقویت
دموکراس و مشارکت مردم و رویای را فراوم نمود.
بر این اساد م توان عنوان داشت که با ظهور رسانهوای نوین لزوماً فرآیند آموزش
سنتت و فیزیک نهادمحور ،دادهمحور و ی سویه به چالش کشیده شده است و آموزش
فیزیک -مجازی ،گفتگو محور ،فرانهادی ظهور یافته است و آن را نم توان محصور در
زمان و مکان و تصدتیگری دولت ارزیاب نمود .ومچنین جم احتعاش و دانش در
گردش گسترشیافته است و در فرآیند آموزش و تربیت نیازمند بهروزرسان دورهای و
چرتش محتوای و شکل احتعاش و دانش انتقال وستیم که عمن توجه به نیازوای
روزآمد نسل جوان امکان ترسیم و ترویج ارزشوای وویت مل در عصر بم اران
احتعات و تکبر وویت در فرآیند آموزش فراوم شود (جهانیان و محجوب 1390 ،ر .)189
برای مبال م توان عنوان داشت که در «برنامه تنظیمشرده یونسرکو ،میهندوسرت در
زمره ارزشوای اصل با مرکزیت شأن انسان است که در قالب وم ستگ مل  ،ا تررام
به فرون تودی و فرون دیگران ،ارزشگذاری به میراث ملر  ،تعلیمراش مرذو و
مسئولیتوای اجتماع  ،از اوداف برنامهوای درس شمرده شرده .تمرینورای ویرژه در
سررالوای اولیرره دوره آمرروزش عمرروم در وزهوررای مختلررع درد تحقررق م یابررد»
(شکی اییان1383 ،ر .)86چنین رویکردی را م توان در قالب اندیشرهوای جامعیتتگرایانره
ارزیاب نمود (بشیریه1381 ،ر  .)119در قالب برنامهریزیوای آموزشر موردتوجره قررار
م گیرد .از سوی دیگر رویکردوای متمایز سنتت نیز قرار دارنرد کره برا اتتخرا نگرشر
یرجامع در ق ال فرایند آموزشوررورش از عناصر و مؤلفرهوای متنروع وویتسراز ،برر
موارد مشخص تأکید م نمایند و سایر موارد را مورد توجه قرار نم دوند.
بر این اساد عدم توافق در مؤلفهوای وویت م تل و جایاب آن در درون نظام آموزش
در قالب رویکردی متحدانه من عث از فرون مطلوب و فراگیر امکان بروز چالش وویت را
تقویت م نماید (لقماننیا1389 ،ر .)156
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تساهل و مدارا

برتتف انحصارگرایان که باوروای تویش را درست ،جهان  ،قابلتعمیم به ومه
زمانوا و مکانوا ارزیاب م نمایند و مخالفان کل و جزه با باوروایشان را بهعنوان
« یر/دیگری» شناسانده و تعصتب و تشونت در ق ال آنان را جایز م شمارند (کرفت،
2012ر  .)23-10در سمت دیگر با اتخا رویکرد تساولگرا و مدارامحور م توان بر
نقاط مشترک تکیه نمود ( یدری و ومکاران1381 ،ر  )1و شاود جلوگیری از ب عدالت ،
ت عیض و نابرابری و ایجاد ث اش ،ومزیست مسالمتآمیز ،مفاومه ،اعتماد متقابل،
مشروعیت ،امنیت ،مشارکت و رقابت باشیم (سینای و ابراویمآبادی1384 ،ر .)121
اگرچه زم به کر است که تساول و مدارا در اینجا بهمبابه تاکتی در وزه عمل
رذیرفتن است و نه بهمبابه «تصالح بر اصول و رذیرش تکبرگرای و تساولگرای
معرفت »؛ که در این باب آیتاهلل مطهری عنوان م دارند که تتزم بین «تکبرگرای
معرفت » ـ قانیت ومه اندیشهوا -و «تکبرگرای اجتماع » وجود ندارد و م توان با
نف تکبرگرای معرفت  ،به تکبرگرای یا تساولگرای اجتماع رمت نهاد و در عین
کاملترین دانستن دین استم و برتورداری نس سایر مذاوب و فرون وا از قایق و
راست وا ،در صحنه زندگ اجتماع با آنان با تساول و مدارا رفتار نمود و درصدد
ذف آنان ن ود .مشروط به آنکه آنوا نیز نظام استم را بپذیرند و از در توحئه و
نیرن وارد نشوند (مطهری1378 ،ر  .)261بر این اساد اگرچه اعضای جامعه از اقوام،
مذاوب ،زبانوا و نژاد و رن وای متنوتع تشکیل م شوند؛ بااینوجود ما صل اتخا
رویکرد تکبرگرایانه یا تساول گرایانه اجتماع که به قوق انسان افراد در قالب
شهروند و قوق شهروندی توجه م نماید ارزشمند بازنمای م شود (موسوی و
موسوی1399 ،ر .)107
درصورت که در جامعهای تساول و مدارا به رسمیت شناتته شود م توان انتظار
داشت که از حریق ایجاد اجتماع مل  ،اجتماع که افراد تشکیلدوندهی آن تود را
عضو و به معنای «شهروند» آن جامعه بدانند ،ا ساد تعلتق افراد ی جامعه نس ت به
تاریخ ،مذوب ،آدابورسوم ،مفاتر و ارزشوای ی جامعه زمینه ایجاد انسجام
اجتماع را فراوم م آورد تا امر مقاومت جامعه در برابر آسیبوا و مساهل متعدد را
افزایش دود و درعین ال رذیرش سخت وا و تحمتل اجتماع را با برد (قایدگیوی و
ومکاران1398 ،ر 82ر.)81
20

طراحی سناریوهاي خروج از چال

هوی رر ایران (1410ر)1400

فرهنگ مشاركت سياسی

فرون سیاس الگوی نگرشوای فردی و جهتگیریوای سیاس در میان اعضای ی
نظررام سیاس ر اسررت و مفرراویم چررون «قرردرش»« ،آزادی»« ،مشررروعیت»« ،عرردالت»،
«برابری»« ،مشارکت»« ،دولت»« ،شهروند» « ،قوق اساس » و دیگر ردیدهوای مطرح در
قلمرو سیاست موردتوجه قرار م گیرنرد (سرینای و ابراویمآبرادی1384 ،ر  .)114برر ایرن
اساد سه نوع فرون سیاس قابل ترسیم استر اول؛ فرون سیاس محدود کره افرراد
جامعه ویچ آگراو دربراره نظرام سیاسر ندارنرد و ومچنرین افرراد نقشر را بررای ترود در
تصمیمگیریوا قاهل نیستند و ویچگونه مشارکت سیاس در آنوا وجود نردارد ،دوم؛ فرونر
سیاس ت ع عل ر م اینکه افراد دربارهی نظرام سیاسر و فراینردوای آن آگراو دارنرد و از
تأثیر تصمیماش سیاس نیز مطلع وستند ،ول در فرایندوای سیاسرتگذاری نقرش تعیینکننرده
ای ندارند و سوم؛ فرون سیاس مشارکت است ،شهروندان در این نوع فرونر از قروق
و تکالیفشان آگاو دارند .سطح آگاو وای افراد از نظرام سیاسر بسریار با سرت و مرردم در
تصمیمگیریوای سیاس ضوری نس دارند و در مورد رفتاروای نخ گران سیاسر آگراو
توأم با ساسیت دارند .در چارچوب وریر از فرون ورای سیاسر اسرت کره جامعره
امکان بهرهمندی از شهروندان آگاه و فعال یا ناآگاه و منفعرل را بره دسرت مر آورد کره
مطال هگر یا تابعاند و زمینه تقویت یا بروز چرالش وویرت را فرراوم م نماینرد (محیر ،
1385ر 128ر.)127
با توجه به موارد یادشده به ور میزان که فرون سیاس مشارکت در جامعه تقویرت
و رشررد یابررد شرراود شررکلگیری شررهروندان آگرراه وسررتیم کرره افررراد از درونرردادوا و
برونرردادوای نظررام سیاس ر مطلررع وسررتند و از قرروق و وظررایع تودآگرراو دارنررد
(رو رقاع 1395 ،ر )115؛ ومچنین نظام سیاس از حریرق تعلریم و تربیرت سیاسر و در
فرایند جامعهرذیری سیاس  ،به رفتار و شرعور سیاسر اجتمراع افرراد شرکل م دورد
(گوترو2015 ،ر .)85
ومچنین است که در فرون استم منشأ ارزش ،تداوند است امتا تحقتق عینیت آن
در جهان تارج ،محتاج تتش و توافق شهروندان است .بدون مشارکت فعتال سیاس و
اجتماع افراد ،نم توان ارزشوای اله را ریاده کرد .اگر از مردمسا ری دین بحث
م شود ،دقیقاً الگوی مدنظر است که بررایه استم ناب در جامعه متجلت گردیده است
و محوروای که بیانگر این چنین مشارکت مردم باشند را م توان مؤلفهوای فرون
سیاس مشارکت در استم در نظر گرفت (عیوع 1389 ،ر  .)294ومچنین در قالب
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تصمیمسازیوای نظام سیاس زم است ت رگان اجرای بهعرورش تعامل انتقادی-
تفاوم در رفتار سیاس ر ب رند و الگوی ومکارانه را جایگزین الگوی رقابت و
اقتدارگرایانه نمایند (کریم مله و رارسا1398 ،ر .)14
توسعه و كارآمدی

تیییر و تحوتل بهعنوان شاکله مفهوم توسعه مورد توجه قرار م گیرد ،بااینوجود
تحو ت که الگووای توسعه به آنوا توجه م نمایند عمدتاً مخلوق اجتماع و
ارزشوای اکم بر ور جامعهای است و این مخلوق در ومهجا قادر به زیست نیست و
یا به ع ارت کارآمدی اش منط ق بر جامعه مادر در جامعه میزبان نخواود بود (نظررور،
1378ر  .)87چراکه ورگاه ارزشوای جدید در جامعه وارد شود و به دن ال نهادینهکردن
تود باشد ،تضادی میان ارزش وای جدید و قدیم ایجاد تواود شد .بدین ترتیب زمان
که ارزشوای جدید بتواند به مقابله با ارزشوای قدیم بپردازد ،ممکن است فرون
جامعه را دستخوش تحو ت نموده و درنهایت وویت فرونگ جامعه را با چالش
مواجه سازد و در صورش ل نشدن این چالش ،بستری برای ت دیل آن به بحران و
تهدید فراوم تواود شد (ویلیامز1963 ،ر .)44
در سالیان اتیر جامعه ایران با ارزشوا و الگووای توسعهی برونزای رب که
شاتصه اصل آن تأکید بر مادتیگرای و تع تدگریزی در مقابل نگاهوای دین  ،اله
است مواجه است (سریعالقلم1372 ،ر 51ر )50و با توجه به اینکه توسعه ورگز نم تواند
در اوداف ،قانونمندیوا ،برنامهریزیوا و سیاستگذاریوا و راو ردوای تود مستقل از
ارزشوا بروز و ظهور نماید بهرهمندی از اصول و قواعد توسعهی برونزا امکان ایجاد
چالش وویت را فراوم م نماید (عیوع 1388 ،ر 126ر .)119بر این اساد در ایران تأکید
بر وویت فرونگ شرط زم اکمیت و استقتل و شکوفای توانای وای فردی و
توسعه وماون است.
تأکید بر فظ وویت فرونگ با رد ورگونه تقلید شیوهوای فکری و عملر بیگانره،
امکانرذیر است .وویت فرونگ به معنای دفاع از سنتتوا و تاریخ و ارزشوای اتتق
و فظ میراث نیاکان است .وویت فرونگ در ارت اط و تماد با سنتتوا و ارزشورای
ملل دیگر نو و ن م شود ،امکان تعرال و شرکوفای انسران را افرزایش م دورد و از
فرایند و شدتش چالش وویت در جوامع م کاود (سریعالقلم1375 ،ر  .)50بر ایرن اسراد
به ور میزان که توسعه و کارآی متوازن در کشور ایجاد شود امکان دستیاب به عدالت
اجتماع  ،جامعیتتگرای فرونگ و وویت میسر م شود و ور آنچه بره سرمت توسرعه
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نامتوازن در ابعاد سیاس  ،اقتصادی ،فرونگ و ورویت
چالشوای وویت تواویم بود.

هوی رر ایران (1410ر)1400

رکرت نمراییم ،شراود تقویرت

گام ششم و هفتم و هشتم :تدوین و تحليل و تعيين شاخصهای سناریوها

در گام ششم برا توجره بره رونردرژوو ریشرین و جزهیراش مررت برا موعروع اصرل ،
سناریووای اصل به تصویر کشیده م شوند .در گام وفتمر بعد از ت یین سناریووا با رجوع
به موعوع و ودف اصل رژووش ،مطلوبیت ور ی از سناریووا با توجه بره ایرده اصرل
رژووش ،مورد بررس قرار م گیرد .در گام وشتم عتهم راونمای تعیین م شرود کره بره
واسطه نظارش بر روند تحقق آنوا بتوان نزدی شدن به ی سناریو را تشخیص داد.
در این راستا با مراجعه به رنل ت رگان از آنوا تواسته شد کره التورای مختلرع
ریشرانوای منتخب (توصیفگروا) را تعیین نماینرد و در قالرب مراتریس روابر زوجر
ارت اط میان آنوا را در قالرب حیفر از  +3ترا ( -3از بیشرترین اثرگرذاری ترا کمتررین
اثرگذاری) امتیازدو نمایند و رسازآن احتعاش وارد نرمافرزار سرناریو ویرزارد گردیرد
(جدول  .)7با اتتکا به نتایج اصل از نرمافزار 14 ،سناریو ا صا شرد کره  3سرناریو برا
بیشترین امتیاز اثرگذاری و رایداری مورد شناسای قرار گرفرت کره در قالرب جردول 8
آورده شده است.
جدول شماره  :7ماتریس تحلیل آثار متقابل میان عدم قطعیتهای اصلي از پیشرانهای منتخب
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 -B3انحصارگرایي
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جدول شماره  :8میزان تأثیر و پایداری عدمقطعیّتها در هر سناریو
سناریو

ارزش
پایداری

وضعيت

تحوّل رسانهای :دسترسي آسان به تکنولوژی و رسانههای نوین
تساهل و مدارا :تقویّت تساهل و مدارا
تحوّل نظام آموزشي :تحوّل نظام آموزشي مبتني بر بهرسمیت
سناریو 1
شناختن هویّتها
فرهنگ سیاسي :تقویّت فرهنگ سیاسي مشارکتي (شهروندان تأثیرگذار(
توسعه و کارآمدی :تقویّت کارآمدی و توسعه پایدار
تحوّل رسانهای :دسترسي کنترل شده و سخت به تکنولوژی و
سناریو 2
رسانههای نوین
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ميزان
تأثير كل

3

37

4
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تساهل و مدارا :انحصارگرایي ،تکساحتي
تحوّل نظام آموزشي :تحوّل نظام آموزشي با تأکید بر هویّت تکساحتي
فرهنگ سیاسي :تقویّت فرهنگ سیاسي تبعي (تودههای تأثیرپذیر(
توسعه و کارآمدی :کمتر توسعهیافتگي یا توسعه غیرمتوازن
تحوّل رسانهای :کشمکش در بهرهمندی از رسانههای آزاد و دولتي
تساهل و مدارا :تقابل با نمادها و ارزش ها غربي و ترویج ارزشها
و المانهای مؤتلفه اسالمي-ایراني
تحوّل نظام آموزشي :تحوّل نظام آموزشي با تأکید بر هویّت
سناریو 3
دوگانه ایراني-اسالمي
فرهنگ سیاسي :تضعیف فرهنگ سیاسي مشارکتي (شهروندان
تأثیرپذیر و آگاه)
توسعه و کارآمدی :تقویّت کارآمدی و توسعه پایدار
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سناریووای ا صا شده ع ارشاند ازر
سناریوی اولر سناریوی جامعیتگرایانه (سناریوی مطلوب و توشبینانه)؛
سناریوی دومر سناریوی انحصارگرایانه (سناریوی بدبینانه)؛
سناریوی سومر سناریوی رایدار یا تداوم وعع موجود؛ (سناریوی ممکن).
بحث و نتيجهگيری

رس از تدوین سناریووا باید به تصمیم شناسای شده در گام اول بازگشت .باید دید کره
عملکرد تصمیم ما که ومانا شناسای وععیت آینده چالش وویت در ایران بود ،در ورر
ی از سناریووا چطور به نظر م رسد.
سناریوی اول :سناریوی جامعيتگرایانه

منطق سناریوی جامعیتگرای بر این اساد استوار اسرت کره برروز چرالش وویرت در
ایران زمینهساز انفکاک ارزش  ،ونجاری و فرونگ و ازتودبیگانگ جامعره م شرود و
در این راستا نیازمند اتخا تمهیدات وستیم که بر اساد آن ردی از وفراق و ریمرایش
ملت در جامعه ایجادشده و ومچنین قطر دایره درون گفتمان را وسیعتر ترسریم نمراییم
که امکان شمولیت بیشتری اصل شود.
در این سناریو از حریق ایجاد سهولت در بهرهمندی آزادانه از رسانهوای نوین تتش
م شود با اتخا رو یه تساول و مدارا و ایجاد فضای گفتمران و دیرالو محور ،ریونرد
میان عناصر مب ت و متنوع وویت ایرانیان ایجاد شود .ومچنرین دو عنصرر مهرم تحروتل
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نظام آموزش و فرون سیاس مشارکت م تن بر رایگاه وویتوا تحقتق ایرن امکران را
فراوم م نماید .در روند تاریخ نظام آموزش در ایران سیستم نهرادمحور ،معلممحرور،
دادهمحور و کتابمحور قرار گرفته است که از حریق جامعیتگرای در نظرام آموزشر
م تواند ریامدوای چالش وویت در ایران را تضعیع نمایرد .ومچنرین در ایرن سرناریو
نقش جامعه و افراد بهصورش توأمان اهز اومیت اسرت و نگراه بره جامعره م تنر برر
ترسیم «شهروندان آگاه تأثیرگذار» است که در آن تتش م شود در فرایند جامعهرذیری
اجتماع و سیاس  ،فرون سیاس مشرارکت را در راسرتای مشرارکت آ راد مرردم در
تعیین سرنوشت تویشتن تقویت نمایند.
ومچنین با تحقتق چنین اموری شاود شرکلگیری توسرعه متروازن ترواویم برود .از
حرف نیز بنمایه وویتوای اجتماع فرون بوده و بر اساد آن مفهوم به نام وویت
فرونگ نیز قابل ا صاء است که در آن افراد تود را متعلتق به فرونگ تاص دانسرته و
رکت روبهجلو و ریشرفت تود را بر اساد آن تعریع م نماینرد .در ایرن چرارچوب
لزوم دستیاب به توسعه برای تروج از چالش وویت نیز اهز اومیت اسرت ،توسرعهای
متوازن و رایدار و بوم  .رویومرفته م تروان عنروان داشرت کره ایرن سرناریو ترتش
م نماید که عمن ایجاد تحوتل در وزهوای محتمل ،عمن فرظ ویژگ ورای محلر ،
مذو و فرونگ وویت مل و رذیرش تساول و مدارا ،ومه را م تن بر کرامت انسان
رصد نماید و کنار یکدیگر قرار دود و به گفتمان و اقناعسازی اولویت دود.
سناریوی دوم :سناریوی انحصارگرایانه

در چارچوب این سناریو وویتوا و تودفهم وای انسان باید در ررتو وویت منحصرر و
وا د تعیین شود .بر م نای آنچه به تواستوا و اوداف نامشرروع یرر و دیگرری نسر ت
داده م شود ،بر عرورش صیانت از فرون و وویت انحصارگرایانه بهمبابه وردف اصرل
وویتسازی رافشاری م شود .ومچنین ورگونه تفسیر و ت یین م تن بر تساول و مردارا را
بهمبابه تتش نیرووای گریز از مرکز در راستای تضعیع وویت ملت قلمداد م نماید.
در این راستا تتش م شود از حریق نظارش و مدیریت سفتوسرخت برر عملکررد
رسررانهوا از حریررق جلرروگیری از اسررتفاده آسرران و سررهل از امکانرراش سررختافزاری و
نرمافزاری در وزه رسانهوا بهمبابه عوامرل فرظ یکپرارچگ وویرت ملتر م تنر برر
ارزشوای تاص عمل شود و از حریرق رسرانهوای سرنتت اقردام بره تررویج و ترسریم
مؤلفهوای وویت تاص نمایند.
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ا ز سوی دیگر نظام آموزش کشور در تداوم و ومپوشان با سایر عوامل یادشرده در
راستای تقویت یکپارچگ و دش وویت ت سا ت رکت م نماید و در شرایط که
امروزه شاود مراکز متنوتع یرمتمرکز آموزش و تربیت وستیم کره بازنمرای ورویت در
آنوا فضای متفاوت را ایجاد نموده است و ما صل این کار کاوش مرجعیت آموزشر
و تربیت دستگاهوای مرجع و بروز چالش وویرت بهواسرطه عردم مردیریت برر فراینرد
وویتیاب و تودآگاو اجتماع و ملت است.
سناریوی سوم :سناریوی پایدار یا تداوم وضع موجود

سناریوی رایدار یا سناریوی تداوم وعع موجود متتک بر این امر است که چالش وویت
ما صل دو سطح تعامتش درون و برون نظام سیاس است .ساتتار و نظام سیاسر در
ر وویتسازی م تن بر مجموعهای تلفیق از ارزشوای استم -ایران است و در ر
حرد مؤلفهوای وویت یر/دیگری است؛ درنتیجه از حریق دو بال رسانه و نظام آموزش
و تربیت کشور در ر عملیات نمودن آن برم آید.
تمرکز بر رسانه دولت و تتش در جهت ومسرو نمرودن رسرانهوای نروین ،تصروتر
امکان کانالیزه نمودن ارزشوا و افکار را فراوم م نماید و ایرن در شررایط اسرت کره
شرراود گسررترش دامنرره جهان شرردن و تقویررت و فراگیررری فضررای مجررازی من عررث از
ارزشوای لی رال و رب در سرالوای اتیرر در جامعره وسرتیم و ایرن امرر موج راش
آشنای با صداوا و افکار جدید از حریق دریچهوای متنروتع را فرراوم نمروده اسرت کره
ومین امر ماویت اثرگذاری بر بروز تعارض رویافت وویت را فراوم م نماید .ومچنرین
در زمینه نظام آموزش رویکرد ورویت دوگانره اسرتم -ایرانر در درجره اول در رر
تقویت ماویت دین و ارزش کتب آموزش است و از جن هوای از وویرت ایرانر کره
تقویتکننده ارزشوای استم به شمار م آید بهرهمند شده و نقش مؤلفرهوای ورویت
یر عل الخصوص رب و مدرنیته را کمرن م نماید.
ومانحور که عنوان شد بر م نای سناریوی رایدار یرا ترداوم وعرع موجرود محتمرل
است که تا سال  1410با چالشوای وویت دستبهگری ان باشیم.
راهكارها و پيشنهادها

 شکلگیری عزم راسخ در میان نخ گان سیاس جهت ل چالش وویت و گسترش مراکز
وماندیش با مشارکت حیعوای مختلع نخ گان و افزایش رو یه تحملرذیری و مدارا؛
 تعریع و ت یین م ان دین توس مسئولین نهادوای فرونگر و اجتمراع در قالرب
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ادبیات نوین و قابلفهم برای اعضای جامعه عل الخصوص نسل جوان؛
تقویت فرون مشارکت سیاس آگاوانه م تن برر جامعرهی مردن رویرا و ایجراد و
گسترش ا ساد اعتماد و تفاوم میان مردم با یکدیگر و مردم با نظام؛
بهرهمندی از رسانهوای نوین در راستای تعمیق فضرای گفتگرو و مردارا و تعرامتش
فرونگ اقوام و گروهوای ملت که م تن برر آن قروق شرهروندی آنران برر اسراد
عدالت تأمین شود؛
تنظیم و ترسیم چشمانداز فرونگ و وویت و اتخرا رویکررد رروسرهمحور ،برنامره
محور و نرمافزاری و ودایتگرانه؛
بازگشت به تویشتن و تقویت تودشناسر و تودبراوری و رای نردی بره اصرول و
قواعد فرونگ ساتتمند؛
تحوتل نظام آموزش متتک بر شناتت وویت ملت و تاریخ ررافتخار ایران؛
ترویج رو یه تفکر و تأمل در م ان وویت ملت در نیرووای اجتماع ؛
تقابل با جهان شدن در معنای یکپارچگ ب چونوچرا در یهوای مختلرع ورویت
(جهانبین  ،ارزشوا ،الگووای رفتاری و نمادوا) و تتش در راسرتای بهرهمنردی از
تمدتن و امکاناش ابزاری ریشرفت و توسعه؛
جایگزین نگرش توسعه ملت و بروم م تنر برر ارزشورای بروم و درون داد در
تقابل با الگووای برونزا و ومچنین بهرهمنردی از عناصرر فرونر ملتر در جهرت
تقویت فرایند توسعه؛
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