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 یاز تحوالت فرهنگ یشاخص ینکهعالوه بر ا یرانی،در جامعه ا داریینداز تحوالت  یلشناخت و تحل

 یت،منا یاز جمله وجه اجتماع یگر،د هایدر حوزه ییراتروند تغ یینو تب تریقاست، فهم عم یو اجتماع

آن است تا  یپژوهش در پ ین. اسازدیم یسررا م یمل یتو چه در سطح امن یعموم یتچه در سطح امن
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مردم  یدارینددر  ییراتنشان داده که تغ هایافتهند قرار گرفته است. رو یلمورد مطالعه و تحل ی،اسالم

 یبه سو ینی،د یدر حکمران یرسم هاییهو رو ینیمؤسسات د ین،نگرش آنها به د ینو همچن یرانا

آمده و دستبه یجنتا یدر جامعه در حرکت است. بر مبنا ینو نقش نهاد د یتاهم یگاه،نزول جا

مطلوب و  یاستگذاریس یبرا یراهبرد یشنهادهایپ داری،یندمختلف  یهاشاخص یفرازوفرودها

 است.  شدهموجود ارائه  یاصالح روندها
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 مقدمه

ویژه در جوامعی همچون ایران، بخش مهمی افراد جامعه، به داریدینهای دینی و دین، سازمان

های مختلف اجتماعی و نظام، در خردهرو نیا ازدهند. می از فرهنگ عمومی جامعه را تشکیل

ی هستند، توجه به نقش، جایگاه و زیربرنامههای گوناگون که نیازمند سیاستگذاری و حوزه

عه اساس، مطالداری ضرورتی اساسی است. بر این دیناهمیت دین در کنارِ وضعیت و تحوالت 

داری جامعه برای سیاستگذاری امر فرهنگی از رهگذر مدیریت یا راهبریِ اجتماعی دینوضعیت 

 توان از اهمیتآید، چگونه میو فرهنگی اهمیت جدی دارد. اما وقتی پای امنیت ملی به میان می

 سخن گفت؟ داری برای این سطح از سیاستگذاری دین

های امنیت عمومی شاخصعنوان وجهی متمایز از امنیت عمومی، هرچند متأثر از امنیت ملی به

ست. ی نیز هطورکلبهدهنده جنبه بیرونی امنیت جامعه ویژه نشانو امنیت اجتماعی است اما به

 است.های یک جامعه در برابر تهدیدات داخلی و خارجی امنیت ملی ضامن حفظ منافع و ارزش

ترِ امنیت است که با تمرکز بر عوامل درونیِ مخلِ امنیتِ امنیت عمومی، وجه درونی آنکه حال

شود. در این چارچوب، امنیت اجتماعی، ضامن آرامشِ های داخل جامعه تعریف میافراد و گروه

یت نتوان با اندکی تسامح گفت که ام، مینی؛ بنابراخاطر در زندگی اجتماعی مردم جامعه است

 شود.امنیت ملی تعریف می لیذاجتماعی ذیلِ امنیت عمومی و امنیت عمومی 

ابعاد مفهومیِ امنیت ملی، پرسش از ارتباطِ وضعیت و تحوالت مربوط به دین  گرفتن نظر دربا 

زو عنوان جتوان گفت که دین، بهشود. در پاسخ میداری با امنیت ملی، دشوارتر نیز میدینو 

ترین بخش از ساختار فرهنگیِ جامعه ایران، همواره نقش مهمی در ایجاد ممهم و شاید مه

همبستگی اجتماعی داشته است. از سوی دیگر؛ همبستگی اجتماعی ایجادشده در جامعه در 

ت. ها و تنگناهای جامعه بوده اسارتباط تنگاتنگ با انسجام ملیِ ضروری برای رویارویی با چالش

غیرهای اجتماعی مرتبط با دین )اعم از عملکرد، نقش و منزلت به همین ترتیب، مجموعه مت
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داری افراد( دینهای دینی، نقش و جایگاه دین در جامعه و ها، مؤسسات و سازماناجتماعی گروه

توانند در نهایت، یکپارچگی، هماهنگی و همبستگی دینی و در سطحی فراتر، همبستگی می

ادی تعیین کنند. به طور منطقی هرچه همبستگی اجتماعی فرهنگی و اجتماعی جامعه را تا حد زی

از طریق اثربخشی و کارکرد مطلوبِ اجزای فرهنگ از جمله دین تقویت شود، قدرت، پایداری 

های اجتماعی بیشتر ها و بحرانو در مجموع امنیت ملی جامعه برای مواجهه مناسب با چالش

 خواهد بود.

داری در جامعه امروزِ ایران، تأثیری مهم بر امنیت دینالت بنابراین، از آنجا که وضعیت و تحو

ای شود. برای این کار، پس از اشارهملی دارد، در این مقاله به طور کامل بر تبیین آن پرداخته می

داری در دینهای اصلی شاخصداری در ایران، نگاهی به وضعیت دینگذرا به سابقه سنجش 

و پس از  داریدینی اصلی هاشاخصابتدا تحوالت در  اساس نیا برجامعه ایرانی خواهد شد. 

 دارییندهای آخرین پیمایش ملی با استناد به یافته داریدینهای شاخصترین آن، وضعیت مهم

های ها و رویهدر کشور، توصیف خواهد شد. در ادامه، نگاهی راهبردی و نقّادانه به سیاست

ین د حال، چگونگیِ تأثیر تحوالتِچهار دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی شده است. در عین 

شود. در نهایت و بر اساس نتایج تحلیل می امنیت ملی جمهوری اسالمی رداری بدینو 

های امنیت ملی، بر اساس توجه بیشتر شاخصشده، پیشنهادهایی جهت ارتقای انجامهای تحلیل

 و با نگاهی نو به مدیریت و سیاستگذاری امر دینی و فرهنگی در کشور ارائه شده است.

 

 زمینه نظری و تجربی پژوهشالف. 

الب یروزی انقپیش از پهای فرهنگی در جامعه ایرانی بهشاخصسابقه دغدغه و توجه به مطالعه 

( پژوهشی ملی را با عنوان 0353گردد. به طور مشخص، مرحوم علی اسدی )اسالمی بر می

انجام داد. کمی بیش از چهار « انهای اجتماعی در ایرهای فرهنگی و نگرشیمایش گرایشپ»

گانه کشور ی کل شانزدههایفرماندارو  هااستانسال پس از این پژوهش که در سطح تمام 
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بود، انقالب اسالمی پیروز شد و جمهوری اسالمی جایگزین حکومت پهلوی در  گرفتهانجام

رأس نظام سیاسی ایران شد. پنج سال بعد و نزدیک به چهار ماه از پیروزی انقالب اسالمی، علی 

را برای بار دوم و این بار « های اجتماعیهای فرهنگی و نگرشگرایش»(، پیمایش 0358اسدی )

شهروندان تهرانی، به انجام رسانید. پس از جنگ، نخستین پیمایش فرهنگی در نیمه فقط در میان 

تدریج پژوهشگران دانشگاهی به 00انجام شد. از نیمه دوم دهه  (0300)محسنی،  00نخست دهه 

های خاصی از داری، به مطالعه آن در میان گروهدینهای سنجش با طراحی و آزمون مقیاس

داری که مبنای شناخت دینهای شاخصپرداختند.  -نآموزان و نوجواناهمچون دانش-ه جامع

ومی های بداری ایرانیان در این مقاله بوده، در واقع حاصل استفاده از این سنجهدینما از وضعیت 

های شاخصداری در ایران است. پیش از ورود به تحلیل وضعیتِ فعلیِ دینبرای مطالعه 

 خواهیم داشت: هاسنجهترین این مروری کوتاه بر مهمداری در ایران، دین

گالک و استارک در مدل سنجش شده(: داری گالک و استارک )نسخه بومیدینسنجه 

عنوان )تجربه( را به 5، بعد تجربی0و دانش دینی 3، پیامدی2، مناسکی0داری خود ابعاد اعتقادیدین

( 0338) زادهسراجوقتی  (.03: 0381زاده و پویافر، سراج) دکننیمداری تعریف دین گانهپنجابعاد 

 طراحی و در میان جمعیت شده در ایرانصورت بومی سنجه گالک و استارک را به بارنیاولبرای 

شده خود حذف کرد. اجرا کرد، بعد دانش دینی را از سنجه بومی آموزان دبیرستانی تهراندانش

ه بعد دانش دینی یعنی داشتن معلومات و اطالعات مربوط به استدالل او در این مورد این بود ک

شاخص مناسبی  تواندی رسمی معارف دینی در مدارس ایران، نمیهاآموزشبه دین، با توجه 

 داری باشد.دینبرای سنجش 

                                                                                                   
1. Ideological 

2. Ritualistic 

3. Consequential 

4. Intellectual  

5. Experimental 
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در میان پژوهشگران مسلمان، کسانی همچون علیرضا زند: داری شجاعیدینمدل سنجش 

بوده،  داریدینبه ابعاد عاطفی یا تجربه دینی در میان ابعاد  قائلرچند زند هستند که هشجاعی

سنجش کمّی در مطالعات  هایمقیاسسنجش از طریق اما همه یا بخش مهمی از آن را قابل

 (تیامانی)ا بودن( را از مؤمنتا)اعتقاد بعد معتقدبودن زند،. شجاعیدانندینماجتماعی دین 

سنجش با ی خاص ایمان که درونی و غیرقابلهایژگیوکند. در نتیجه، بر اساس متمایز می

بودن( را از ابعاد )مؤمن ابزارهای معمول در مطالعات اجتماعیِ تجربی است، او بعد ایمانیان

او به طور کلی ابعاد اعتقادات، عبادیات، ، کند. بر این ساسداری، حذف میدینسنجش قابل

 داری با استفاده از ابزارهای سنجش کمّیدینسنجش ابعادِ قابل عنوان بهت را اخالقیات و شرعیا

 (.00: 0388زند، و شجاعی 50: 0380زند، )شجاعی کندیمپرسشنامه( احصا )

 داری مبتنیدینداری خدایاری فرد، تعریف دیندر مدل سنجش داری خدایاری فرد: دینسنجه 

ارف عنوان ساختار معبه « الفتاوی الواضحه»سیدمحمدباقر صدر در ی است که ارابطهبر چهار نوع 

ساس، اکند؛ یعنی رابطه انسان با خداوند، با خود، دیگران و جهان هستی. بر این اسالم مطرح می

داری شامل سه بعد شناخت و باور دینی، عواطف دینی دینفرد،  در تعریف عملیاتی خدایاری

 (.35: 0385فرد، شود )خدایارییو التزام به وظایف دینی م

( از نظر 0388) داری طالباندینآن سنجه  تبعبهمدل سنجش و داری طالبان: دینسنجه  

داری کامالً مشابه با کار خدایاری فرد است. اما از برخی جهات، طالبان دینی ابعاد کلی بندمیتقس

ه به موضوع نگریست شناسروانی متفاوت با خدایاری فردِ اچهیدرشناس از عنوان یک جامعه به

داری را شامل سه بعد اعتقادی، عاطفی و رفتاری تعریف کرده است دیناست. در کل او نیز 

 (.00: 0388)طالبان، 

داری از هفت دین( برای سنجش 0383) عباس کاظمی و مهدی فرجیداری کاظمی: دینسنجه 

، «مناسک جمعی دینی»، «اخالق دینی»، «اعتقادات دینی» از: اندعبارت که اندکردهبعد استفاده 

احساسات، عواطف و تجربه »، «رفتارهای مستحبی»، «محرمات دینی»، «رفتارهای واجب دینی»
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(. توضیح این که هرچند این مدل در پژوهش کاظمی و 001: 0335کاظمی و فرجی، « )دینی

ن کاری مشترک از عباس کاظمی، سیدعلیرضا فروغی و فرجی ارائه و آزمون شده، اما تهیه آ

داری در دو موج نخست دینمحمدرضا پویافر بوده است. این مدل مبنای اصلی در سنجش 

 ( این پیمایش قرار گرفت.0335( و دوم )0383)

 

 داری مردم ایراندینشده در مورد های ملی انجامپیمایشب. 

اولین پیمایش ملی  (0353اسدی، های اجتماعی در ایران )نگرشهای فرهنگی و یمایش گرایشپ

های شده در آن بعداً در پیمایششود. بسیاری از مفاهیم و سؤاالت مطرحکشور محسوب می

از  پس. استفاده قرار گرفت که نشان از قوت نظری و علمی این پیمایش دارد دیگر نیز مورد

، 0353های اجتماعی در ایران در سال نگرش های فرهنگی وانجام مرحله اول طرح گرایش

 انجام شد. (0358 )اسدی، مرحله دوم آن پنج سال بعد

، اولین پیمایش (0300محسنی، ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران )ها، نگرشآگاهی

ملی پس از انقالب اسالمی است. این پیمایش در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با حمایت 

 0305و نتایج آن در سال  اجرا 0300سال پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در  معاونت

  شده است. منتشر

ترین پیمایش ملی ایران دانست که مقبولیت شدهتوان شناختهها را میها و نگرشپیمایش ارزش

وج م گذاران کشور دارد. اولینعلمی باالیی در میان اصحاب علوم اجتماعی و مدیران و سیاست

لی های مموجب تکلیف قانونی برنامه سوم توسعه در دفتر طرح به( 0303)رضایی، این پیمایش 

 .منتشر شد 0380و نتایج آن در سال اجرا شد 

 (0380)گودرزی،  سال از موج اول دوهای ایرانیان به فاصله ها و نگرشموج دوم پیمایش ارزش

جش اغلب متغیرهای موجود در موج اول مفاهیم های ملی اجرا شد و عالوه بر سندر دفتر طرح
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تر از موج اول اجرا ای را نیز بررسی کرد. موج دوم از نظر حجم نمونه در مقیاسی کوچکتازه

 شود.تری محسوب میشد اما به لحاظ گستره مفاهیم، پیمایش جامع

های گرایشمنظور تکرار پیمایش  به( 0383، ایران )گودرزیتحوالت فرهنگی جامعهپیمایش 

( انجام شد تا بر اساس انتخاب یک نمونه مشابه، 0353های اجتماعی در ایران )فرهنگی و نگرش

  ایران شناسایی شود.روند تحوالت فرهنگی جامعه

با هدف سنجش نگرش مردم ایران به موضوعات  (،0380پیمایش فرهنگ سیاسی ایرانیان )

ها و باورهای دینی سؤاالت مربوط به نگرش سیاسی انجام شده است. اما در عین حال، برخی

 شود.نیز در آن مشاهده می

مرکز ملی با ت هایپیمایشنظام جمهوری اسالمی  استقراربا گذشت سه دهه از پیروزی انقالب و 

سه پیمایش  0330تا  0388های آغاز شد. در فاصله سال 0380از اواخر دهه « داریدین»خاص بر 

( یک پژوهش ملی 0388شد. پیمایش ملی تدیّن اسالمی ایرانیان )طالبان، داری انجام دینملی 

اجرا شد، نخستین پیمایش ملی  0388که ایسپا مجری آن و طالبان پژوهشگر آن بود و در سال 

 است. های مربوط به آن بودهشاخصداری و دینبود که اختصاصاً متمرکز بر سنجش 

آغاز شد که  0380یک کار گروهی بزرگ در سال  همچنین پیمایش دیگری در سطح ملی با

داری اقشار دینداری و ارزیابی سطوح دینسازی مقیاس آماده»گزارش اولیه آن با عنوان 

این پژوهش بزرگ در  (.0388خدایاری فرد، ) منتشر شد 0388 در سال« ایرانمختلف جامعه

ی داری طراحدینسازی سنجه دهگزارش نخست خود بیشتر شامل نتایجی از مراحل اجرایی آما

 شده است. 

داری محمدرضا طالبان انجام شد، پیمایش ملی دینپژوهش دیگری که کمی پس از پیمایش ملی 

ت های کاربردی سازمان تبلیغابود که از سوی دفتر پژوهش« داری ایرانیاندین»بزرگی با عنوان 

 ( انجام شد.0383اسالمی )کاظمی و فرجی، 
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 (0330)جوادی یگانه،  های ایرانیان بافاصله دوازده سال از موج دومها و نگرشرزشموج سوم ا

های ملی طراحی و اجرا شد. این پیمایش عالوه بر سنجش اکثر مفاهیم موجود در در دفتر طرح

 موج دوم، برخی مفاهیم جدید را نیز در کشور مورد سنجش قرارداد.

داری ایرانیان )کاظمی و فرجی، دینوج دوم پیمایش داری در واقع مدینآخرین پیمایش ملی 

نتایج . تری اجرا شده است( است که در مراکز کمتری از کشور و نمونه آماری کوچک0335

داری ایرانیان را در اختیار دینبرای ارزیابی وضعیت  هادادهاین پیمایش آخرین و جدیدترین 

 دهد.قرار می

 

 روش پژوهشج. 

های ملی شناختیِ مطالعات اسنادی با مطالعه پژوهشچارچوب روشپژوهش حاضر، در 

الب شده در پیش از انقاز پیمایش انجام نظرصرفشود. داری، تعریف میدینشده مرتبط با انجام

(، در این نوشتار نتایج هفت پیمایش ملی که به طور ضمنی یا مشروح به 0353)اسدی، 

داری پس از انقالب دینبرای ارزیابی تحول در وضعیت ، اندپرداختهداری دینهای شاخص

ت و تحوال هانگرشها، است. چهار پیمایش ملی در مورد ارزشاسالمی مورد استفاده قرار گرفته 

( به همراه 0380و گودرزی،  0380؛ گودرزی، 0303؛ رضایی، 0300فرهنگی در ایران )محسنی، 

(، 0335؛ کاظمی و فرجی، 0330کاظمی و فرجی،  ؛0388داری )طالبان، دینسه پیمایش ملی 

حال، جهت تحلیل بیشتر در برخی  دهند. در عیناین هفت پیمایش موردبررسی را تشکیل می

داری فرد دینها که لزوماً شاخص شاخصداری و همچنین برخی دیگر از دینهای شاخص

به برخی امور مربوط به دین ی او نسبت ریگجهتهای دینی یا نیست اما به نگرش یا ارزش

به  -ب قانونی در مورد حجا مواجهه بههمچون مدارای دینی یا نگرش نسبت  -ت مرتبط اس

( استناد 0330های ایرانیان، موج سوم )ها و نگرشهای دیگر همچون ارزشنتایج برخی پیمایش

 است.شده 
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 داری در دوران پس از انقالب اسالمیدینتحوالت د. 

 قاد دهد که اعتمقایسه نتایج تحقیقات ملی نشان می دینی )اعتقاد به خدا(: باورهای

ه اند بدهد. میزان کسانی که گفتهبه خدا در میان مردم یک ثبات نسبی را نشان می

درصد رسیده 0/35درصد به 3/30از میزان  35تا  88وجود خدا اعتقاد دارند، از سال 

ز در میان ایرانیان، همواره در سطح باالیی بوده است. همچنین میزان اعتقاد به معاد نی

رسیده است. این تغییر، هرچند که  0335در سال  2/30به  0303در سال  1/35و از 

دهنده باالبودن نشان صورت هر دردهد اما نشان می 0335یک کاهش مالیم را تا سال 

 اعتقاد به آخرت در میان ایرانیان مسلمان است. 

  :دهند؟ مقایسۀ انجام اعمال و تا چه حد اعمال دینی را انجام می مردممناسک دینی

دهنده تغییراتی در عمل به فرایض دینی شده نشانهای انجاممناسک دینی در پیمایش

، آورندیمو عبادات فردی و جمعی است. میزان کسانی که نمازهای یومیه خود را به جا 

الی است که میزان تقید به نمازهای کمتر شده است. این در ح 35تا  03های طی سال

باالتر بوده است. میزان  0335درصد( نسبت به 30)با فراوانی  0353یومیه، در سال 

، در آخرین پیمایش ملی خوانندیمکسانی که حداقل گاهی اوقات نماز خود را 

 8/33، برابر با 03درصد بوده است. این میزان در سال 88( برابر با 0335داری )دین

دهد نمازخوانی در ایران در مجموع و با یک شیب مالیم در حال بوده که نشان می

 به»یا « خوانندینمنماز »کاهش بوده است. در مقابل، تعداد کسانی که گفته بودند 

با شیبی مالیم رو به افزایش بوده است. بر همین اساس، کسانی « خوانندماز مین ندرت

برابر با  0335کنند، در سال شرکت می نماز جماعتکه حداقل گاهی اوقات در 

درصد بود. از طرف دیگر، 0/00، برابر با 0300درصد بوده است. این میزان در سال 53

 0335کنند، در سال جمعه شرکت می تعداد کسانی که حداقل گاهی اوقات در نماز
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در هر دو مورد،  درصد بوده است.8/33، برابر با 0303درصد، اما در سال 1/30برابر با 

 شاخص مشارکت مردم در این دو عبادت جمعی )شرکت در نمازهای جمعه 

حال باید توجه داشت که میزان  دهد. در عینو جماعت(، افزایش نسبی نشان می

سم جمعی عبادی، کمتر از حد متوسط است. این در شرایطی است مشارکت در مرا

یا مشارکت  هاسازمانکه تعداد زیادی از مردم با حضور در نمازهای جماعت ادارات و 

کنند و این ی جمعی شرکت میهاعبادتسازمانی و گروهی در نمازهای جمعه در این 

گرفتن، نتایج وزهبه نوبه خود باعث باالتررفتن شاخص شده است. در مورد ر

شده نشان از کاهش نسبی میزان افرادی دارد که مقیدند حداقل گاهی های انجامپیمایش

به  0380درصد در سال 35روزه واجب خود در ماه رمضان را بگیرند. این میزان از 

توجه این است که میزان یافته است. نکته جالب  کاهش 0335درصد در سال 1/85

باالتر  0335درصد( نسبت به 32)با فراوانی  0353اه رمضان، در سال در م به روزهتقید 

 بوده است.

 توان به شرکت در عنوان شاخص مهم در این بخش میبهها: مشارکت دینی در آیین

در  )ع(ی اشاره کرد که جلوه بارزِ آن در ایام سوگواری امام حسینخوانروضهمجالس 

دهد که برخالف روند نزولی شده نشان میامهای انجپیمایش جینتامحرم و صفر است. 

در مناسکی مانند نماز و روزه، یک رشد نسبی در مشارکت مجالس مذهبی مانند 

است. میزان کسانی که حداقل گاهی اوقات در  مشاهده قابلعزاداری محرم و صفر 

رسیده است.  35در سال  0/03به  00در سال  0/51کنند، از مجالس روضه شرکت می

ی عزاداری و مشارکت هائتیهشخصی مردم از مشاهده میزان  تجربه بارشد نسبی،  این

ی منطبق است. شاخص مهم خوب بهعمومی در آن در مراسم عزاداری محرم و صفر 

دهد، های اخیر یک رشد نسبی را نشان میداری که آن هم طی سالدین دیگر در

درصد در سال 00روند از زیارت اماکن مقدس است. میزان کسانی که به زیارت می



 0011پاییز  39 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   90

رسیده است. نمود بارز این افزایش مشارکت را در مشارکت  35در سال  0/05به  00

 وان مشاهده کرد.تهای اخیر میزائران اربعین و رشد مداوم آن در سال

  :تجربه دینی که شامل احساسات عمیق درونی مرتبط با دین یا نمادهای تجربۀ دینی

های عواطف و احساسات دینی شاخصهمواره با  هاپژوهشدینی است، در بسیاری از 

های تجربه دینی که در تجربه معنوی ارتباط با شاخصسنجش شده است. در مقایسه 

و همچنین در جریان اعمال و مناسک مستحبی همچون زیارت، خدا از جمله در نماز 

، مورد شدهسنجشهای مختلف دهد، دو شاخص مهم در پیمایشبه فرد دست می

 در«. کمک خواستن از خداوند»و « احساس نزدیکی به خداوند»گیرد، مقایسه قرار می

ری بیشت مورد احساس نزدیکی به خداوند، فراوانی کسانی که گاهی احساس نزدیکی

کاهش بوده، اما این  با شیب بسیار کمی رو به 0335تا  0303به خداوند دارند، از سال 

درصد در سال 32به  0303درصد در سال 0/32کاهش معنادار نیست. این میزان از 

 هایخواستن از خداوند، بر اساس یافتهرسیده است. همچنین در شاخص کمک 0335

اد افرادی که خداوند را در احواالت مختلف شخصی های ملی، تعدموجود در پیمایش

 0388در سال  1/31به  0303درصد در سال 2/33، از طلبندیمو زندگی خود به کمک 

های تجربه و عواطف دینی در مجموع با کاهشی شاخص نی؛ بنابرااست افتهی کاهش

 اندک طی نزدیک به دو دهه اخیر روبرو بوده است.

  



 92  ی...و بعد اجتماع دارییندتحوالت 

 0)به درصد( 0335تا  0300از  یرانیانا دارییند یهاشاخص ینتراز مهم یبرخ راتییتغ -0جدول شماره 

 هاشاخص
های گزینه

 پاسخ
0929 0920 0923 0920 0920 0922 0931 0932 

شیب 

 رگرسیون

اعتقاد به 

وجود 

 خدا

اعتقاد 

دارم/ 

 موافقم

- 

- - - 3/30 0/38 3/33 0/35 20/0- 

اعتقاد 

ندارم/ 

 مخالفم

- 

- - - 0 5/0 2/0 0/0 00/0+ 

اعتقاد به 

 معاد

اعتقاد 

دارم/ 

 موافقم

- 

- 1/35 8/30 31 0/32 0/35 2/30 20/0- 

اعتقاد 

ندارم/ 

 مخالفم

- 

- 0/0 2/2 3/0 0/0 3/0 0/3 00/0+ 

 نماز یومیه

همیشه/ 

اکثر/ 

گاهی 

 اوقات

30 

- 8/33 0/80 31 3/85 3/32 88 22/0- 

هیچ وقت/ 

 بندرت/کم

1 
- 3/1 8/02 0/0 0/00 2/0 02 22/0+ 

نماز 

 جماعت

همیشه/ 

اکثر/ 

- 
0/00 0/50 00 3/12 8/03 0/50 0/53 38/0+ 

                                                                                                   
؛ 0300 ی،؛ محسن0353 ی،اسد یب)به ترت 0335تا  0300 یسالها یمنتشر شده ط یمل هاییمایشمنبع: گزارش پ. 0

 (0335 ی،و فرج ی؛ کاظم0330 ی،و فرج ی؛ کاظم0388؛ طالبان، 0380 ی،؛ فاضل0380 ی،؛ گودرز0303 یی،رضا



 0011پاییز  39 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   92

 هاشاخص
های گزینه

 پاسخ
0929 0920 0923 0920 0920 0922 0931 0932 

شیب 

 رگرسیون

گاهی 

 اوقات

هیچ وقت/ 

 بندرت/کم

- 
55 3/08 2/53 23 0/03 5/05 0/00 00/0+ 

روزه 

 گرفتن

همیشه/ 

اکثر/ 

گاهی 

 اوقات

32 

- - 35 0/30 80 8/32 1/85 10/0- 

هیچ وقت/ 

 بندرت/کم

1 
- - 5 3/2 1/01 2/0 0/00 00/0+ 

 نمازجمعه

همیشه/ 

اکثر/ 

گاهی 

 اوقات

- 

- 8/33 5/20 - 1/20 5/32 1/30 31/0+ 

هیچ وقت/ 

 بندرت/کم

- 
- 2/11 5/00 - 3/00 5/10 3/15 30/0- 

پرداخت 

 فطریه

همیشه/ 

اکثر/ 

گاهی 

 اوقات

- 

0/33 - - - 2/30 33 0/83 00/0- 

هیچ وقت/ 

 بندرت/کم

- 
8/0 - - - 3/8 3/1 00 00/0+ 

همیشه/ 

اکثر/ 

- 
0/51 - 5/00 - 5/05 3/00 0/03 03/0+ 
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 هاشاخص
های گزینه

 پاسخ
0929 0920 0923 0920 0920 0922 0931 0932 

شیب 

 رگرسیون

شرکت در 

مراسم 

 روضه

گاهی 

 اوقات

هیچ وقت/ 

 بندرت/کم

- 
0/02 - 5/25 - 2/23 0/25 2/21 01/0+ 

زیارت 

اماکن 

 مقدس

همیشه/ 

اکثر/ 

گاهی 

 اوقات

- 

00 - 0/01 - 3/08 1/80 0/05 32/0+ 

هیچ وقت/ 

 بندرت/کم

- 
2/23 - 3/23 - 8/20 3/03 1/20 00/0+ 

احساس 

نزدیکی به 

 خدا

همیشه/ 

اکثر/ 

گاهی 

 اوقات

- 

- 0/32 3/32 - 5/30 30 32 03/0- 

هیچ وقت/ 

 بندرت/کم

- 
- 0/0 2/0 - 2/0 0/0 3/0 0/0- 

کمک 

خواستن 

 از خدا

همیشه/ 

اکثر/ 

گاهی 

 اوقات

- 

- 2/33 0/33 - 1/31 - - 30/0- 

هیچ وقت/ 

 بندرت/کم

- 
- 1/0 3/0 - 0/2 - - 20/0+ 

 

  :داری افراد، اخالق دینی است. از آنجا که دینبعد بسیار مهم دیگر از اخالق دینی

های مختلف، متنوع است، در اینجا سؤاالت مربوط به سنجش اخالق دینی در پژوهش
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 فرجیداری کاظمی و دینفقط تغییرات شاخص اخالق دینی در دو موج از پیمایش 

 شود.( در جدولی جداگانه ارائه و تحلیل می0335و  0330)

 

 0335و  0330 یدر دو مقطع زمان یراندر جامعه ا ینیمرتبط با اخالق د یهاشاخص -2جدول شماره 

 0931 0931 های پاسخگزینه عبارت گویه هاشاخص

 چاپلوسی

آمده است که از چقدر برای شما پیش

موقعیتی قرار  کسی بدتان بیاید اما در

بگیرید که به هر دلیلی از او تعریف 

 کنید؟

خیلی زیاد/ زیاد/ گاهی 

 اوقات
3/43 8/44 

 2/55 7/55 کم/ خیلی کم

 دروغگویی

آمده است حرفی برای همة ما پیش

بزنیم که راست نباشد. برای شما چقدر 

 آمده است؟پیش

خیلی زیاد/ زیاد/ گاهی 

 اوقات
5/43 3/45 

 8/54 5/55 کمکم/ خیلی 

عدم 

 داریامانت

آمده که از کسی یا چقدر برایتان پیش

جایی چیزی را به امانت یا قرض گرفته 

باشید و به هر دلیلی آن را پس نداده 

 باشید؟

خیلی زیاد/ زیاد/ گاهی 

 اوقات
1/12 2/17 

 8/72 4/88 کم/ خیلی کم

 غیبت

آمده که پشت سر چقدر برایتان پیش

 فامیلی حرفی زده باشید؟دوستی یا 

خیلی زیاد/ زیاد/ گاهی 

 اوقات
4/35 5/45 

 5/54 5/54 کم/ خیلی کم

 تهمت زدن

آمده که حرفی یا چیزی را چقدر پیش

به کسی نسبت بدهید که از صحت آن 

 مطمئن نباشید؟

خیلی زیاد/ زیاد/ گاهی 

 اوقات
1/21 5/25 

 5/74 5/78 کم/ خیلی کم

 

های اخالقی در تمامی موارد غیر از شاخصشود، جدول باال مشاهده میطور که در همان

تر )بدتر( نسبت به قبل قرار گرفته است. دروغگویی، عدم چاپلوسی، در وضعیت پایین
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های اخالق دینی هستند که تجربه زندگی (، غیبت و تهمت، آسیبامانت در انتیخداری )امانت

ی از کاهش انشانهکند. این، روزمره بسیاری از مردم در جامعه امروز نیز افزایش آن را تأیید می

 داری در زندگی مردم امروز ایران است.دینبخش دیگری از ابعاد عملی 

 

 های دینینگرش اجتماعی به دین و سیاسته. 

 های داری )کاظمی و فرجی( در سالدینمقایسه نتایج پیمایش ملی ب )پوشش(: حجا

دهد که شاخص تقید به رعایت حجاب طی همین مدت کوتاه نشان می 0335و  0330

، با کاهش نسبی روبرو بوده است. افزایش نمودهای مختلف کشف حجاب، سالهپنج

ی است که در تجربیات اینیعی هامصداقی شرعی، بدپوششی هاصورتدر کنار 

 .خوردیمبه چشم  شهرهادر کالنویژه زندگی روزمره به

 0931 0931 های پاسخگزینه شاخص

 رعایت حجاب
 7/54 7/52 اندودی/ زیاد/ خیلی زیاد

 4/5 3/7 خیلی کم/ کم/ اندودی 

های مجلس در مورد تغییرات حجاب و پوشش و سیاستگذاری در مورد آن، مرکز پژوهش

های پیشین منتشر کرده که در آن، به مند از پژوهش(، گزارشی به کمک مرور نظام0330)

نتایج گزارش ایسپا نشان داده است که در  مثال عنوان بهی مختلفی اشاره شده است. هاگزارش

درصد از جمعیت موردمطالعه، موافق پوششی شامل مانتو، شلوار و شال، 3/11، 0380سال 

 اند.رفتار کرده طورنیهمدرصد در عمل هم 3/03و  اندروسری بوده

درصد پاسخگویان  0/55 دهد کهنشان می 30رانیان در سال های ایها و نگرشپیمایش ارزش 

ها باید حجاب داشته باشند حتی اگر به آن اعتقادی نداشته باشند. که همۀ خانم اندموافق

ها به رعایت حجاب بودند. در درصد مخالف اجبار خانم2/20درصد نظر بینابین داشتند و 8/20
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در سطح فردی در  0شدنپژوهشی دیگر که به ساخت مدل سنجش و مقیاس سنجش عرفی

( و در میان شهروندان تهران بزرگ 0330زاده و پویافر، اجسر) جامعه ایرانی اختصاص داشته

پرسیده شد. از جمله  سؤالانجام شده، سؤاالتی در خصوص نگرش به سیاست حجاب اجباری 

درصد 3/33« صورت قانون اعمال شود یا نه؟آیا حجاب اجباری به»از پاسخگویان پرسیده شد که: 

درصد مخالف حجاب 5/38بینابین داشتند و  درصد نظر0/20اند، موافق حجاب اجباری بوده

 اجباری بودند.

درصد از مردم 0/10( 0330های ایرانیان )ها و نگرشهمچنین بر اساس نتایج پیمایش ارزش

درصد 1/00، اما کاری به این موضوع ندارند. اندمخالفها اند که هرچند با بدحجابی خانمگفته

اند که در درصد گفته0/20ها( اشکالی ندارد. در مجموع اند که این کار )بدحجابی خانمنیز گفته

 دهند. صالح اطالع میکنند یا به مراجع ذیدهند، برخورد مینوع مورد، تذکر می

 

  :های پس از پیروزی انقالب، وضعِ برخی الزامات قانونی یکی از سیاستمدارای دینی

 هاهای ارزشپیمایشو رسمی در مورد مناسک و سبک زندگی دینی است. مروری بر 

درصد و در دومی 05دهد در اولی نشان می 30و  83های های ایرانیان در سالو نگرش

ند. به بیان دیگر، هرچه اخوانند، مخالفبا افرادی که نماز نمی وآمدرفتدرصد با 2/00

 انو معاشرت با اطرافی وآمدرفت، تعداد کسانی که معیارهای دینی را در میرویمپیش به

 0330 هایداری در سالدینشود. مقایسه نتایج پیمایش ملی ، کمتر میرندیگیمدر نظر 

، مثال عنوان بهداری افراد است. دیندهنده افزایش تساهل و مدارا در نیز نشان 0335و 

فرض کنید به مراسم عروسی یکی از اقوام نزدیک دعوت »در مواجهه با این عبارت که 

خورند، در این موقع شما چه ها در آن مشروب میشوید بعضیاید و متوجه میشده

                                                                                                   
1. Secualrization 
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ه مهمانی ، اما بکنندینمبا آنکه خود از آن استفاده »اند تعداد کسانی که گفته« کنید؟می

یت اند با حساست. کسانی که گفتهاس افتهی شیافزا 35تا  30از سال « ادامه خواهند داد

درصد 2/53ی داشته و از امالحظهقابلکنند، کاهش به این موضوع، مجلس را ترک می

 درصد رسیده است.3/33به 

نیز  هایمهماندر مورد حساسیت به اختالط و روابط نزدیک زن و مرد در مجالس و 

وجه شوید که آن مهمانی اگر در یک مهمانی شرکت کنید و مت»از مردم پرسیده شده که 

زن  دادندستبودن، صورت مختلط برگزار شده است و خیلی هم محرم و نامحرم به

دهید و مرد و نظایر آن برایشان اهمیتی ندارد، کدام یک از کارهای زیر را ترجیح می

در  0/51کنند، از اند مجلس را ترک میکسانی که گفته تعداددر پاسخ، « انجام دهید؟

اند یافته است. در مقابل، کسانی که گفتهکاهش  35درصد در سال 5/33به  30سال 

 1/22درصد به 5/00دهند، از برای آنها اهمیتی ندارد و به مهمانی ادامه می مسائلاین 

 اند.یافته افزایش

 0931 0931 های پاسخگزینه هاشاخص

حساسیت به 

مصرف 

مشروبات الکلی 

 در یک مجلس

 1/7 4/5 از نظر من اشکالی ندارد.نوشیدن مشروب 

کنم اما به مهمانی با آنکه خودم از آن استفاده نمی

 ادامه خواهم داد.

4/35 
4/53 

کنم جایی که مشروب هست من نباید فکر می

 دهم مهمانی را ترک کنم.بنشینم، پس ترجیح می

2/55 
5/35 

حساسیت به 

های مهمانی

 مختلط

به مهمانی ادامه  ندارد واین مسائل برایم اهمیتی 

 دهم.می
5/14 5/22 

ای شوم و در یک گوشهخیلی به آنها نزدیک نمی

 نشینم.می
4/33 5/37 

 5/35 1/55 دهم مهمانی را ترک کنم.ترجیح می
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، میزان موافقت با معاشرت و 30های ایرانیان در سال ها و نگرشهمچنین در پیمایش ارزش

با و  درصد0/28درصد، با تماشای موسیقی همراه با رقص 0/00پسر ی دختر و رشرعیغدوستی 

درصد بوده است. در تمامی این موارد، بیشتر مردم 8/00های مختلط برگزاری مهمانی و جشن

اند ، اما کاری به آن ندارند. در مقابل، درصد کمتری گفتهاندمخالفاند که هرچند با این کار گفته

 دهند.صالح اطالع میکنند یا به مراجع ذیدهند، برخورد میکه در این مورد، تذکر می

 

 داریدینتصویری از وضعیتِ فعلیِ و. 

( وضعیت 0335داری )دینی نهایی، بر اساس نتایج آخرین پیمایش ریگجهینتدر اینجا و پیش از 

 . 0شودصورت نمودار ارائه می داری در ابعاد گوناگون آن بهدین

، 0335داری در سال دینمشخص است که بر اساس آخرین پیمایش ملی پیش از هر چیز 

داری اعتقادی مردم ایران در سطح باالیی است. بر اساس شاخص، اعتقادات دینی دینشاخص 

 درصد از مردم در سطح زیاد و خیلی زیاد قرار دارد.8/33در 

  

                                                                                                   
شده از سوی داری تهیههای مدل سنجش دینهایی که در این نمودارها آمده همان ابعاد و مولفهابعاد و مولفه.  0

 ( به کار رفته است. 0335و  0330کاظمی، فروغی و پویافر است که در پیمایش ملی دینداری کاظمی و فرجی )
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 0 میزان اعتقادات دینی در ایرانیان مسلمان -0نمودار شماره  

 
ی نسبت به اعتقادات قرار دارد. سطح تجربه دینی در ترنییپای دینی در سطح هاتجربهشاخص 

 سطح زیاد و خیلی زیاد قرار دارد.درصد از افراد در 3/05

 

 2ی دینی در ایرانیان مسلمانهاتجربهمیزان  -2نمودار شماره 

 

                                                                                                   
 معاد، قرآن، پیامبر، امامان و ...هایی همچون اعتقاد به خدا، شاخص.  0

 وبه، احساس بد ناشی از گناههایی همچون احساس ترس از خداوند، احساس نزدیکی به خدا، حس تشاخص.  2
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معروف و پرداخت خمس و امربهاز نظر رفتارهای دینی واجب، همچون تقید به نماز، روزه، 

درصد از آنها اغلب تا همیشه، به انجام 0/00درصد از افراد، همیشه و در مجموع، 0/00زکات، 

 اعمال دینی واجب تقید دارند.

 

 0 تقید به رفتارهای دینی واجب در ایرانیان مسلمان -0نمودار شماره 

 
 

ی رشرعیغو اما از نظر دوری از محرمات دینی، همچون مشروبات الکلی، سقط جنین، ربا، روابط 

درصد، نگاهی 8/35درصد مقید به ترک این محرمات بودند، 5/53که زن و مرد، در حالی 

 .گرفتندیمو مماشات را در پیش  رانهیگسهل

  

                                                                                                   
 هایی همچون تقید به نماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکر، پرداخت خمس و زکات و ...شاخص.  0
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 0 ن مسلمانتقید به رعایت محرمات دینی در ایرانیا -0نمودار شماره 

 
 

داری، مشارکت و تقید به مناسک دینی جمعی است. تقید به دینبعد  نیزتریبرانگمسئله

های مذهبی مساجد، جلسات هایی همچون شرکت در نمازهای جماعت و جمعه، برنامهشاخص

در  جهت نیا ازدرصد از مردم 1/00که دعا و... در مجموع در سطح باالیی نیست. در حالی 

درصد 2/00(، هاشتروقتیبدرصد 3/00درصد، همیشه و مرتب و 0/2) سطح باالیی قرار دارند

 در سطح پایینی قرار دارند )جمع اصالً و خیلی کم(

  

                                                                                                   
 ، دوری از سقط جنین، دوری از ربا و ...مواردی همچون دوری از مشروبات الکلی.  0
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 0 تقید به مناسک دینی جمعی در ایرانیان مسلمان -2نمودار شماره 

 
درصد در سطح باال 3/08های تقید به اخالق دینی باید گفت که شاخصدر نهایت در مورد 

 درصد در سطح متوسط هستند.0/08)جمع زیاد و خیلی زیاد( قرار دارند و در مقابل، 

 

 2تقید به  اخالق دینی در ایرانیان مسلمان -2نمودار شماره 

 
 

                                                                                                   
 های مذهبی مسجد، جلسات دعاهایی همچون شرکت در نماز جماعت و نماز جمعه، برنامهشاخص.  0

 هایی همچون امانتداری، دروغگویی، چاپلوسی، غیبت و ...شاخص.  2
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شود، اعتقادات دینی در سطح باالتری نسبت به سایر ابعاد طور که مشاهده میدر مجموع همان

ارد. در مقابل، سایر ابعاد همچون تقید به رفتارها و اعمال دینی واجب مثل نماز داری قرار ددین

ازمنکر، بعد تجربه دینی )که در حین عبادت یا معروف و نهیو روزه، خمس و زکات و امربه

دهد( و همچنین بعد اخالق دینی در مقایسه با اعتقادات زیارت یا مانند آن به فرد دست می

تری قرار دارند. به ویژه اینکه در مورد ترک محرمات و رعایت احکام یندینی، در سطح پای

  گیری هستند تا تقید سخت به احکام.شرعی، درصد باالیی از افراد، بیشتر اهل مماشات و سهل

در نهایت باید گفت که مشارکت در مراسم و مناسک جمعی در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد. 

ی محرم و هایعزادارهای جمعی مناسبتی همچون ناسک و آیینهرچند که مردم در برخی م

نماز  های شرکت درشاخصبودن به پایین ی اربعین مشارکت دارند، اما با توجهروادهیپصفر یا 

جماعت، نماز جمعه و جلسات دعا، این شاخص در مجموع در سطح پایینی قرار دارد. بر این 

ایط جدید جوامع شهری و تغییراتی که در جامعه جدید توان گفت که به اقتضای شراساس، می

اتفاق افتاده، هرچند اعتقادات عموم مردم به دین بسیار باالست. اما این اعتقاد خود را به همان 

. آنها همچنین چندان معتقد به اولویت قراردادن دهدینمقدرت، در اعمال و رفتارهای دینی نشان 

داری سازگار با زندگی دینیک نوع  نی؛ بنابرامره نیستنددین در معیارهای عملی زندگی روز

گاهی نیز برای کسب یک انرژی دوباره برای زندگی، کنند و البته گاهامروزین را انتخاب می

شدن حاجات مادی و دنیوی خود به ارتباط معنوی مستقیم یا سایر اهداف دینی همچون برآورده

 د.رونهای زیارتی داخل و خارج کشور میقم یا سایر مکانزیارت اماکن مقدس، مثالً در مشهد یا 
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 داری در ایراندینبندی از تحوالت جمعز. 

داری ایرانیان، در دینتوان گفت که شده، میهای ملی انجامدر مجموع بر اساس تحلیل نتایج پیمایش

در بعد اعتقادات، همچنان  داری مردم ایراندینکاهش و در برخی افزایش داشته است.  هامؤلفهبرخی 

 داری افزایشی نداشته است. دینهای اعتقادی شاخصحال، در سطح بسیار باالیی قرار دارد. در عین 

آنها همچنین تقید نسبتاً باالیی به نماز، روزه و سایر فروع و واجبات دینی دارند، اما در برخی 

مشروبات الکلی با کاهش در سطح  های رفتاری دینی مثل تقید به رعایت حجاب،شاخصاز 

 ؛از سطح اعتقادات قرار دارند ترنییپاهای یادشده نیز در سطحی شاخصو  میمواجهداری دین

باید گفت که عدم حساسیت به رفتارهای غیردینی )زیرپاگذاشتن احکام شرعی(، رو به  نیبنابرا

 افزایش است. 

های دیگر مانند حضور شاخصدهد، برخی نماز و روزه کاهش نشان می جاآوردنبهکه در حالی 

در مجالس روضه و همچنین حضور در اماکن زیارتی روبه افزایش بوده است. برخی شواهد 

ین روی اربعهای دیگری همچون اعتکاف و آیین پیادهتکمیلی نشان از افزایش حضور در آیین

هایی در شاخصی آیینی لزوماً همراه با ارتقای هاارکتمشکه این افزایش در دارند؛ در حالی 

داری همچون اخالق دینی نبوده است. مقایسه نتایج در شاخص کل اخالق دینسایر ابعاد عملی 

دهد که تعداد ( نشان می0335و  0330داری )کاظمی و فرجی، دیندینی بین دو پیمایش ملی 

درصد در 3/08به  30درصد در سال 85اخالق دینی از افراد در سطح زیاد و خیلی زیاد تقید به 

 یافته است.کاهش  35سال 

 ویژه کاهش در تقید بهداری ایرانیان بهدیننکته مهم دیگر در تفسیر روندهای تغییرات در  

های اعتقادی )باورهای دینی( توجه به تأثیرِ نارضایتی از وضعیت شاخصمناسک یا عدم افزایش 

های سیاستگذاری و حکمرانی و آن، مردم رویه جۀینتو اقتصادی است که در  سیاسی، اجتماعی

اعتنایی یا گاهی اساس، گروهی از مردم با نوعی بیدانند. بر این متولیان امر دینی را مقصر آن می

 دهند.  ها و مناسک مذهبی واکنش نشان میلجاجت به ارزش
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پذیرند، بر این نکته تأکید دارند که ان را نمیداری در ایردینحتی محققانی که کاهش میزان 

داری، شرایط و دینبا تغییر الگوهای  .0استمدارانه تضعیف شدهداری رسمی و شریعتدین

های مدرن، مردم هرچه بیشتر به این فکر اقتضائات عملی زندگی و کار در شهرها و تأثیر رسانه

خود را به طور کامالً شخصی و مستقل از ورزی داری و شکل دیندینکنند که الگوی می

 مرجعیت دینی بسازند.

درصد از مردم معتقد بودند که 5/12(، 0335های ایرانیان )اسدی، ها و نگرشدر پیمایش ارزش

داری دیندرصد گفته بودند که میزان 2/3داری مردم نسبت به پنج سال قبل کمتر شده و دینوضع 

درصد گفته بودند که میزان 3/12که شت از آینده نیز، در حالی بیشتر شده است. در مورد پندا

داری در دیندرصد معتقد بودند که میزان 3/3داری در پنج سال آینده کمتر خواهد شد، تنها دین

پنج سال آینده بیشتر خواهد شد. این در حالی است که بر اساس نتایج پیمایش علی اسدی 

در آینده وضعیت دینی جامعه چطور  دانندینمگفته بودند که درصد مردم 58که (، درحالی0353)

درصد معتقد بودند که در آینده توجه به مذهب بیشتر خواهد شد. در مقابل، تنها 21خواهد شد، 

درصد معتقد بودند که توجه به مذهب کمتر خواهد شد. در واقع، جامعه پیش از انقالب نگرشی 3

سال استقرار نظام سیاسی  00خود داشتند، اما امروز بعد از  به آینده دین در جامعه نانهیبخوش

رسمی در آموزش و ترویج دین، نگرش و ارزیابی  وپرورشآموزشی حکومت و هاتالشدینی و 

 مردم از آینده دین در جامعه، کامالً برعکس شده است.

امروز به طور ی رانیجامعه اداری در دینبر اساس روند تحوالت یادشده، در مورد وضعیت 

 توان گفت:خالصه می

  های اعتقادی شاخصجامعه در زمینۀ باورهای دینی، دچار تشکیک نیست اما میزان

طح به تأثیری که باورها و س داری با شیب بسیار مالیم رو به کاهش است. با توجهدین

                                                                                                   
 30 ورشهری ارتباطات، و هنر فرهنگ، پژوهشگاه در محدثی دکتر با مناظره جریان در طالبان دکتر سخنان به ک.. ن 0
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دم، در داری بر ابعاد عملی و رفتاری آن دارد، کاهش در اعتقادات دینی مردینذهنی 

 داری نیز بشود.دینهای عملی شاخصتواند موجب تضعیفِ بیشتر در می درازمدت

ویژه نماز و روزه، جامعه در سطح باالیی قرار دارد. از نظر عمل به مناسک دینی، به

هرچند در اینجا هم حتی با شیبی بیش از روند کاهش اعتقادات، با کاهش در 

رسد پایبندی مردم به مناسک دینی، هستیم. به نظر میداری مواجه دینهای شاخص

گیری در انجام فرایض دینی نیست بلکه از متأثر از اقدامات حکومتی در جهت سخت

 گیرد.اعتقادات خودشان سرچشمه می

  ،مناسکی که جنبۀ سیاسی یا حکومتی آشکاری دارند مانند نماز جمعه و نماز جماعت

حال باید توجه داشت که مشارکت در این مناسک عین  در سطح پایینی قرار دارند. در

جمعی، هرچند اجباری نیست، اما حضور در آنها ممکن است به دلیل امتیازات و 

گاه شرایط استخدام یا ارتقای جای آوردندستبهویژه برای ی باشد که بهانانوشتهمزایای 

 سازمانی وجود دارد.

 ر مراسم روضه و سوگواری از یک سو هرچند که افزایش مشارکت و حضور مردم د

و همچنین زیارت و سفرهای مذهبی از سوی دیگر در برخی موارد از سوی نهادهای 

شود. اما باید یادآوری کرد که داری عمومی تفسیر میدینحاکمیتی به معنای افزایش 

های مناسکی شاخصهای مشارکت در موارد یادشده باید در کنار کاهش در شاخص

های اخالق دینی تفسیر شود تا شاخصنماز و روزه( و همچنین کاهش در  )مثل

 داری را نشان دهد.دینروندهای چندگانه و متفاوتِ تغییرات 

 روی اربعین نیز در چنین چارچوبی باید افزایش نسبی جمعیت زائران از جمله در پیاده

جمعیت زائرانِ اربعین بیش از آنکه مستقیماً به معنای  فهم شود. چراکه افزایش ساالنه

داری جامعه باشد، منطبق با افزایش گرایش عمومیِ جهانی دینهای شاخصافزایش 

به سفرهای زیارتی و معنوی است. بخش زیادی از مردم کشورهای مختلف، در میان 
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زندگی خود، گاه شده در هیاهوی زندگی مدرن و بحرانِ معنا، به جستجوی معنای گم

 بردن در بسیاری از موارد حتی. این پناهبرندیمبه سفرهای زیارتی و اماکن مقدس پناه 

یی به هاشیگراشود که هیچ دین مشخصی ندارند، اما از سوی کسانی تجربه می

 .0معنویت دارند

   اند. کاهش هش بودههای اخالق دینی در اغلب موارد رو به کاشاخصتقید به

های اخالق عمومی که داللت بر نزولِ اخالق در جامعه دینی دارد، بازاندیشی شاخصدر 

های شاخص. وقتی کاهش در طلبدیمهای اخالقی حکومت را و بازنگری در سیاست

های رفتار دینی و همچنین گرایش شاخصاخالق دینی را در کنار نزول در برخی دیگر از 

توان درک کرد که ی میروشنبه، میدهیمگیری دینی در مردم قرار به مدارا و سهل

به بازنگری و اصالح جدی نیاز « سازی امر دینینهادی»های فعلی حاکمیت در سیاست

را  نهانگاراجرمرد. ایجاد و تدوین قوانین مختلف که از بسیاری از رفتارهای مردم، تلقی دا

کند، به همراه دخالت مستقیم حاکمیت حتی در امور اجرایی دینی مصداق بارز تعریف می

ی که بیش از تثبیت یا ارتقای باورها و رفتارهای دینی، اهیرواست؛  2«سازی امر دینینهادی»

شدن )سکوالرشدن( جامعه در سطح فردی شده است. این رویه روند عرفی موجب آغاز

های دینی همچون حجاب همراه ویژه وقتی با برخورد پلیسی در مورد نقض ارزشبه

دهایی دهد، به پیامتغییر می« امر امنیتی»را به « امر اخالقی»و « امر دینی»شود و تعریف از می

                                                                                                   
( و Spirituality( با معنویت )Religiosity( و دینداری )Religionدر این جا باید یادآوری کرد که دین ).  0

شود و دینداری ( متفاوت است. هرچند دین در ذات خود شامل معنویت نیز میSpiritualismگرایی )معنویت

 شود.گرایی، به دین و دینداری ختم نمیدهد. اما لزوماً هر نوع معنویتپاسخ میگرایی افراد نیز به معنویت

 یافتگی ارادی امور، به معنای کلیِ ساخت«شدن امر فرهنگینهادی»تر سازی امر دینی، ذیل مفهوم وسیعنهادی.  2

ی در جامعه دینی است فرهنگی از جمله امر دینی، از سوی حاکمیت با هدفِ اثربخشیِ مطلوبِ حکمرانیِ فرهنگ

نده این پردازیِ نویساست. این اصطالح، حاصل مفهومکه البته گاه پیامدهای اجتماعی منفی و ناخواسته مهمی داشته

  ت.شناسی دین، به آن پرداخته اسمقاله است که پیش از این نیز در مقاالت گوناگون و کتابهایش به ویژه در جامعه
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ن است. به همیاند، منجر شده در نظر داشته زانیرنامهبرمعکوسِ آنچه که سیاستگذاران و 

های ها و شبکهرسانای، پیامهای ماهوارههای سلبی در مورد رسانه، شبکهترتیب، سیاست

هایی هستند اجتماعی اینترنتی، همگی در چارچوب همان رویه نادرست، مجموعه سیاست

دجه کشور( و سرمایه اجتماعی که موجب فرسایشِ بخش زیادی از سرمایه اقتصادی )بو

 است. )مشارکت اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت( شده 

  ی گذارده باشد، از نظرگاه نیدیبجامعه امروزِ ایران، بیش از آنکه به طور فردی، رو به

گذارده و اهمیت معیارهای دینی  گراعرفی هاشیگرااجتماعی رو به اندیشه و 

ی جاببدحاست. این مردم چندان حساسیتی به تعامالتِ اجتماعی کمتر از گذشته شده 

یا کشف حجاب زنان در مجالس مهمانی، عروسی یا در صحنه عمومی جامعه ندارند 

و در مقابل مصرف مشروبات الکلی نیز، هرچند اغلب آنها حریم شرعی را رعایت 

بر  .دانندینما بیشتر آنان، خود را ملزم به برخورد با این مظاهرِ غیردینی کنند، اممی

و  های رسمیهمین اساس، نسبت به گذشته، تعداد بیشتری از مردم مخالف سیاست

استفاده از ابزارهای قانونی جهت الزام مردم در رعایت احکام شرعی در جامعه هستند. 

 های سلبی در برخورددر جامعه نیستند، با رویهآنها دیگر چندان موافق الزام به حجاب 

 ، موافقدارانروزهو همچنین، برای حمایت از  اندمخالفی بدپوششبا کشف حجاب یا 

 کنند، نیستند.خواری میمجازات کسانی که روزه
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 پیشنهادهای راهبردی ح. 

است. همبستگی « دممر»پیش از هر اقدامی، گام مهم و ضروری، بازاندیشی در نگرش به مفهومِ 

اجتماعی و انسجام ملی که ضامن ارتقای امنیت ملی در وجه اجتماعیِ آن است، وقتی محقق 

های ابالغی از سوی ، نه به عنوان مطیع و همراه و حاضر در برنامه«مردم»خواهد شد که نگاه به 

های اجتماعی و رصهدارِ عپرداز و میداندولت و نظام سیاسی، بلکه نگاه به عنوانِ راهبر، ایده

دار رسد که هم اکنون نیز مردم میدانفرهنگی باشد. هرچند که در ظاهر این طور به نظر می

های دینی هستند، های مختلف اجتماعی و فرهنگی از جمله در زمینه فعالیتها و حوزهفعالیت

کمیتی یا اما واقعیت این است که بخش زیادی از این مشارکت مردمی با هدایت نهادهای حا

های جدی و همچنین پوشش گیرد و نهادهای کامالً مردمی از حمایتحاکمیتی صورت میشبه

و مشارکت اجتماعی، « مردم»ای مناسب محروم هستند. این تغییر نگرش به و انعکاس رسانه

های اجتماعی و نه فقط های فعالیتگری و تسهیل و قدردانی از تمامی گونهمتضمنِ حمایت

ای از سوی نظام سیاسی به گرانهعادالنه و حمایت ی خاصی از آن است. چنین رویههاگونه

در اعتماد اجتماعی و در نتیجه ارتقای نگرش عمومی به دین  تواند به ترمیم شکافمیسرعت 

و آینده آن در جامعه منجر شود. بر اساس این نکته مقدماتی، چند پیشنهاد راهبردی برای ارتقای 

 توان ارائه کرد:داری میندیوضعیت 

 ویژه های سلبی در رسانه )بهشایسته است تا حاکمیت به جای سیاست

های فیلترینگ و مسدودسازی را بیشتر محدودسازی دسترسی به اینترنت(، هزینه

 سازی امور مختلفصرف تولید محتوای مفید و توسعه بسترهای نوین برای آسان

های مداوم نهادسازی برای این طریق، هم هزینه زندگی بر بستر اینترنت سازد. از

کند، هم اعتماد نهادینِ ها کاهش پیدا میمسدودکردن و محدودکردن برخی رسانه

جویی زیادی در شود و هم صرفهمردم به حاکمیت و نهادهای رسمی بازسازی می

با حال، شود. در عین انجام امور مختلف مربوط به انجام امور روزمره انجام می
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داری دارد، امکان بازسازی دینبازسازی اعتماد عمومی به حکومتی که داعیه دین و 

 شود.داری در میان مردم بیشتر میدینهای شاخصیا حداقل ثبات در برخی 

 دهند. های ملی معتبر، میزان باالی مدارای دینی مردم را نشان میهمۀ پیمایش

 معتقدند بایستی با بدحجابی در معابر یا برگزاریدرصد بسیار کمی از مردم هستند که 

رسد پافشاری برخی متولیان های مختلط برخوردِ سخت انجام شود. به نظر میمهمانی

ها، نتوانسته مردم را قانع دین و برخی ارکان حکومتی بر برخورد سخت با این پدیده

شود که دیر یا زود، به لزوم چنین برخوردی نماید. ادامه این رویه منجر به این می

فشار تغییرات اجتماعی، نظام کنترل اجتماعی )به طور خاص پلیس و دستگاه قضایی( 

ها کند. شایسته است تا نظام حکمرانی آمدن از اجرای این سیاسترا مجبور به کوتاه

 شده وصورت کنترلهای فعلی بهبه شکل ارادی و هوشمندانه در صدد اصالح رویه

 داران بردارد.داری و دیندینستمرار حریم در جهت حفظ و ا

 ای با کیفیت و هم در مورد رفع نگاه امنیتی به هم در مورد تولید محتوای رسانه

دادن بخش اجتماعیِ غیردولتی اخالق دینی، الزم است توجه جدی به مشارکت

جام ( در دستور کار قرار گیرد. البته در حال حاضر مقداری از این توجه ان0ها)سمن

مؤسساتی ها و صورت حمایت از سازمان شود که متأسفانه بخش زیادی از آن بهمی

کند. با ظاهر غیردولتی و در اصل وابسته به نهادهای رسمی و حاکمیتی تحقق پیدا می

دادن های شفاف و عادالنه در میدانها، مجموعه سیاستمراد ما از حمایت از سمن

 داری در جامعه را دارند. دینغدغه دین و به کنشگران اجتماعی است که د

  در همین راستا بهتر است یک بار برای همیشه، قانونگذاران و سیاستگذاران، از

ماندن رادیو و تلویزیون دست بردارد. هرچند اکنون بسترهایی اصرار بر حاکمیتی

                                                                                                   
 NGOsهای مردم نهاد، سازمان . 1
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، در اندهای خانگی مشغولهای اینترنتی که به پخش فیلم و سریالهمچون تلویزیون

ی های تلویزیونی خصوصحال فعالیت هستند اما ضرورت دارد تا امکان فعالیت شبکه

 های کلی نظام بتوانند فعالیت کنند.به وجود آید که در چارچوب قانون و سیاست

  های اخالق عمومی در جامعه با اکثریت مسلمان شاخصبه اهمیت با توجه

ان حکومت به سهم خود در ارتقای همچون ایران، ضرورت دارد که هر یک از ارک

شده مبارزه کنند تا دوباره اعتماد مردم را گانه با فساد نهادینهاخالق بکوشد. قوای سه

های فسادزایی شود مگر آنکه از طرفی زمینهبه دست آورند. ترویج اخالق ممکن نمی

 ریمحدود شود و از سوی دیگر، حاکمان در برخورد با فساد و نیز سبک زندگی عا

دهد صرف وجود ساله جمهوری اسالمی نشان می 00از فساد پیشرو باشند. تجربۀ 

شدن جامعه نیست. برای این که درخت داران در رأس حکومت، تضمین اخالقیدین

 ای آزموده شود.های تازهدین، اخالق را به ثمر بنشیند، بایستی راه

ند که در کشور باید بپذیر بر اساس آنچه گفته شد، نظام حکمرانی و نخبگان سیاسی

دستوری  شدهتعیینهای از پیشجامعه، با یک ماشین مکانیکی که بتوان آن را با فرمول

به سمت و سوی دلخواه هدایت کرد، تفاوت جدی دارد. بنابراین، شایسته است توجه 

شناسان و روانشناسان طور که اداره امور مهندسی و پزشکی از عهده جامعهشود، همان

ساخته نیست، اداره امور و نهادهای فرهنگی نیز نباید به کسی غیر از متخصصان  بر

مرتبط با این امور واگذار شود. این مدیریت تخصصی امر اجتماعی و فرهنگی به 

دست متخصصان این حوزه، امکان سیاستگذاری هوشمندانه بدون سعی و خطا را 

 آورد.بیش از پیش فراهم می
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با وجودِ گذشت چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران، دین در جامعه ایرانی، 

داری در میان مردم، حداقل در مقایسه با دوران دینو  افتهینتوسعه، رفتیمچندان که مورد انتظار 

به  تهایی همچون تقید به نماز و روزه( نسبشاخصپیش از آن، تفاوت جدی نداشته و گاه )در 

 جامعه امروزِ ایران باالتر بوده است. 

علی های فدهد که رویههای ملی، نشان میپژوهش های این پژوهش بر اساس تحلیل نتایجیافته

ی هایهمکاری استخدامی، هانشیگزهای وِتوکننده در شاخصعنوان در تعیین معیارهای دینی به

یا انسته تقیدِ افراد را به دین باال ببرد. برعکس، رسازمانی یا اعطای برخی امتیازات اجتماعی، نتو

افرادی شده که از طریق  و کاذبزمان موجب رشدِ اجتماعی و تظاهر دینی را باال برده و هم

کنند. همچنین، شناخت سازی منفی علیه کسانی که تظاهر به دین ندارند، ارتزاق میپرونده

سال  00، نشان داد که پس از رانیجامعه اوضعیت موجود از نگرش و رفتار دینی مردم در 

استقرار نظام سیاسی دینی، دیگر عموم مردم همچون نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی، موافق 

ای و روابط دختر ی ماهوارههاشبکهی از برخی رفتارها همچون بدحجابی، استفاده از انگارجرم

 و پسر نیستند. 

هایی برای ضرورت ی هستند که داللتمسائلبخشی از  ها و برخی موارد دیگر،این واقعیت

ویژه در امور دینی را در جامعه امروزینِ ایرانِ اسالمی نشان های فرهنگی بهبازنگری در سیاست

برای بازسازی اعتماد عمومی، ارتقای  شدتبههای موجود دهد. این بازنگری در سیاستمی

ارتقای همبستگی اجتماعی و انسجام ملی و مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسالمی، حفظ و 

 در نهایت، تقویت ارکان امنیت ملی ضروری هستند.
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