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 چکیده
 ، دینی و حاکمیت اسالمی دارد-یبافت فرهنگی سنتداری مردم در جامعة ایران که  میزان و کیفیت دین 

کوشد روند میزان  تواند پیامدهای امنیتی ایجاد کند. این مقاله می تغییرات آن می  و   راهبردی دارداهمیت  

را  دین ایرانیان  تغییرات صورت   1398تا    1388های  سال  یطداری  و  و  ترسیم  دهد  نشان  را  گرفته 

 در دورۀ زمانی فوق، که    دهدیپژوهش نشان م  یهاافتهکند. ی   بررسیا  پیامدهای امنیتی این تغییرات ر

به    یمحورعت ی از شرداری،  نوع دینرخ نداده، اما    رانی داری مردم ادین  زانیدر م  یمحسوس  راتییتغ

تغ  نی اهرچند  .  متمایل شده است   یعاطف  نی د نم  نی خطرآفر  ریینوع  نظر  ز  ،رسدی به  در    یروادهی اما 

 ی هافرقه   شی افزا  ،یمرجع عموم  یهاگروه   رییجمله تغ  از  یتیامن  یامدهایپممکن است    ،یداری عاطفدین

 . ه باشدداشت یدر پ هیفق تی و وال ینی د تیحاکم گاهی جا فیو تضع تیکاهش نفوذ روحان ،ینی د
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 مقدمه 
  بشتری   حیات   در   همواره   ، درونی   تنوعات   از  جدا   فرامکانی استت که   و  فرازمانی   واقعیتی  دین 

.  کند  تخلیه   دینی  گرایش   از  را   خود  مطلقا    تواند نمی  انستانی   هیچ  نظر،  این   از   و  داشتته   حضتور 

:  1379)میثمی، استتت    برده   پناه  دیگری   دین  به   ، کرده  پیدا   گریز   ی دین  از   جریانی   یا   کستتی   اگر 

و    ن ی د قانون استاستی(  و ستوم طبق استناد فرادستتی جمهوری استالمی )ازجمله اصتل دوم   . ( 40

بود و    ن ی د  ی خاستتتگاه انقالا استتالم ؛ چون  موضتتوعی راهبردی و بنیادین استتت  ، داری دین 

مثتابته نهتادی اجتمتاعی،  داری و اثرگتذاری آن بر جتامعته بته جتایگتاه دین و دین  داری. دین  ، هتدفش 

آفرینی دارد که فقدان بخشتی و خوشتبختی انضتبا،، انستجام، حیات  کارکردهای استاستی مانند 

  تی در آستتانة دهة پنجم حاکم   . ( ۲7: 1391فرد، )خدایاری کند بقای جامعه را مخدوش می  ، آن 

چگونه استت تا با    ی ران ی و مذهب در جامعة ا  ن ی د   تی دانستت که وضتع   د ی با  ، ی استالم   ی جمهور 

 .  شد دولت و ملت    ان ی شکاف م مانع از  نقا، قوت،    تی رفع نقا، ضعف و تقو

حکومت و    ی ها و رفتارها نگرش  ان ی م   ق ی در صتتورت بروز شتتکاف عم که  روشتتن استتت  

تصتور    توان ی نم   تی به اهداف کوچک و بزرگ حاکم   دن ی جز شتکستت در رست   ی ا جه ی مردم، نت 

ها و داشتتتن تصتتویری  گذاری جامعه در ستتیاستتت  داری در نتیجه ستتنجش میزان دین   . کرد 

در مقولتة مهنتدستتتی حکومتت، اجتمتاع و فرهنت ،    چون حیتاتی استتتت؛    ، بینتانته از جتامعته واقع 

کرد نهادهای  های دینی جامعه نقشتی استاستی در ارزیابی عمل داشتتن از میزان گرایش آگاهی 

  خواهتد داشتتتتهتای ستتتیتاستتتی، اجتمتاعی و فرهنگی  بینی و کنترل پتدیتده اجتمتاعی، پیش 

   . ( 680:  1384فر و دیگران،  )ساالری 

ای که  های اخیر، ستتتاختارهای ستتتنتی جامعة ایران تغییر کرده استتتت. جامعه در ستتتال 

رو خواهد بود که  هایی روبه با پدیده   ، اش دستتخوش دگرگونی شتده باشتد ستاختارهای ستنتی 

بته    ، عنوان رفتتار و برخورد فردی و جمعی عنوان یکی از اشتتتکتال نمتادگرایی و چته بته چته بته 

اتوپیا    ایدئولوژی، ،  زند که ترکیبی است از دین و غیردین: ترکیبی از دین، علم اموری تکیه می 

تواند به فراخور نسبتی که با مبانی و اهداف این تغییرات می   . ( 49: 1398،  ی پ ک ی )ن و اسطوره. 
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که توجه به تغییرات و وضتتعیت   ؛ نظام حاکم دارد، پیامدهای نیک و بد امنیتی داشتتته باشتتد 

 دهد. داری را ارزشی دوچندان می دین 

 است:  دیدگاه مطرح سه   ن، ی شناسان د پژوهشگران و جامعه  میان   ان ی ران ی داری ا دربارۀ میزان دین 

 داری؛ افزایش میزان دین  •

 داری؛ کاهش میزان دین  •

 داری. ثبات نسبی دین  •

را با استتتتفاده از  90دهة   رانیداری در او دین نید  ت یوضتتتع  ریستتت   کوشتتتدیمقاله م نیا

  ادآور یرا  رانیداری در افرازوفرود دین  یتیامن یامدهایگرفته نشتان دهد و پصتورت یهاپژوهش

در پی پاسخ به این  ،رو  نیا از  .نهد شیدر جامعه پ  ینیبهبود فرهن  د یبرا  ییشود و راهکارها

  ی برا  یتیامن یامدهایچگونه استت و چه پ رانیداری در او دین نید  ت ی»وضتع  که پرستش استت 

و   نید ت ی»وضتعترستیم نمایی نزدیک به واقع از پژوهش، این استت«  هدف    قابل تصتورآن  

  یی اعتنا معتبر و قابل  یروشت   ،یثانو   لیتحل ،یازین  نیپاستخ به چن  ی. برادر ایران استت داری دین

 یقاتیبلکه تحق  ،شتودیدربارۀ موضتوع انجام نم یدیپژوهش جد ای  شیمایروش، پ نیاستت. در ا

  ل یتحل  تعریف . دردنشتو یم  لیتحل  ،گرفته صتورت  یگریموضتوع د  ایدربارۀ موضتوع   ترشیکه پ

  ی ریگ جهینت ر،یاستت که تفست   یاز مجموعه اطالعات موجود  یبعد  لی»هر تحل  :گفته شتده  یثانو 

محمدرضتتا طالبان و دیگران، )   دهدیمتفاوت با آن ارائه م  ایافزون بر گزارش اول   یشتتناخت  ای

مطالعات مختلف، قدرت   جیاستتت که با ادغام نتا نیا  یثانو  لیتحل  ت یمز نیترمهم  .(31: 1389

 .دهدیم  شیدار افزامعنا  جینتا یمطالعه را برا

ستاختاریافته با کارشتناستان مرتبا با  نیمه مصتاحبة   60  ج ی ها، از نتا پژوهش   ج ی عالوه بر نتا 

داری و پیامدهای احتمالی استفاده  داری، آیندۀ پیش روی دین موضوع نیز دربارۀ وضعیت دین 

استفاده  مصاحبة نخبگی دیگر در همین موضوع  ۲0ه است. در بخش دیگری نیز از تحلیل شد 

ایم  طلبد، تالش کرده ها پژوهش مستتقلی می . هرچند تحلیل مضتمون این مصتاحبه شتده استت

 ها را بازتاا دهیم. اختصار نتایج تحلیل این مصاحبه به 
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بندی علیرضتا  از تقستیم  نتیجه بررستی میزان پایبندی به آنها، بندی ابعاد دین و دربرای تقستیم

تا وضتعیت    گرفته شتدهبندی ابعاد دین از او وام فقا تقستیم البته.  استتفاده شتده استت زند شتجاعی

 شود:تحلیل زیر گانه  داری ایرانیان در ابعاد پنجدین

 ؛ اعتقادات  •

 ؛ ات ی مان ی ا  •

 ؛ ات ی عباد  •

 ؛ ات ی اخالق  •

 . ( 54:  1384زند،  )شجاعی   ات ی شرع  •

 

 شناسیمفهومالف. 
شده از آنها در پژوهش  شدن مفاهیم اصلی هر پژوهش و توافق و تصریح از معنای ارادهروشن

داری، امنیت و امنیت ملی(  اصلی این مقاله )دین، دین  مفهومچهار    ، رو  این  است. از  یضرور

 شوند.تعریف می

 

 دین. 1
شده از دین موجب شده که برخی تعریفی جامع و های ارائه پیچیدگی ادیان و گوناگونی تعریف 

های مورد اتفاق برای دین را ناممکن بدانند. حتی این پیچیدگی ممکن است موجب تحریف آموزه 

 ن ی ا   ،داری تبع آن دین و به   ن ید   فی نکتة مهم در تعر   . (19:  1387و دیگران،    پیترسون ) دینی نیز بشود 

 داری مثابة آنچه در خارج پد به   نی د   ،کرد؛ نخست   فی را تعر  نی د   توانی م   کردی نکته است که با دو رو 

 نی د  ی مضمون درون  گر، ی د   کرد ی شناسان است. رو موضوع مطالعة جامعه   کرد،ی رو  نی که با ا   ؛شود ی م 

آموزه  نظر م   ی ها و  فق   ل ی که مورد تحل  رد ی گ ی آن را در   است   ی ن ی و دانشمندان د  هان یمتکلمان و 

 ،م ی کن  فی را تعر  نی دوم د  کرد ی که با رو  شودی برجسته م   ی زمان کی تفک ن ی ا . ( 47:  1395 ،مهریزی ) 

 جینتا  ،صورت   ن ی . روشن است که در ام ی بنا کن   ی شناخت جامعه   کرد ی رو  ی خود را بر مبنا  ل یتحل   ی ول 
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 1  نیدربارۀ د»  با نامماخر    ری بتوان کتاا شال  دیشا  پژوهش، ناهمگون و نامتجانس خواهد بود.

( دربارۀ خود  ی)نه ضمن حیطور صردانست که به یکتاب نینخسترا منتشر شد،  1799که در سال 

 ر یتأث  ،ینگاشته شده است. افزون بر تقدم زمان  ،نیاز د  یخاص  یانمونه  ایطور عام، نه نوع  به  نید

   .(17: 1393، پراودفوت)بوده است   اریکتاا بس نیا

  ، ی ق ی کامل است؛ عمل حق   نش ی ب   ، ی ق ی و معتقد است علم حق   داند ی و عاطفه م   ل ی را احساس، م   ن ی او د 

  خود،   ی خود   به   ن ی است. د   ت ی نها ی به ب   ل ی احساس و م   ، ی ق ی حق   ن ی فرهن  و هنر خودجوش است؛ د 

موجود    ت ی خدا در موجود محدود و رؤ   ت ی موجود نامحدود در موجود محدود، رؤ   ی تجّل  ؛ عاطفه است 

د جامعه   ی ها ف ی تعر   ، همچنین .  ( ۲8:  1393،  وت پراودف )   اوند محدود در خد  به را می   ن ی شناسان    توان 

  بات ی که به ترت   هستند   یی ها ه ی نظر ی،  ساختار   ی ها ه ی . نظر تقسیم کرد محور  گر و کنش   ی ساختار   ی ها ف ی تعر 

عوامل در جامعه    ن ی تر ی اساس   مثابه به (  ها شرفت ی ها و پ نظام   ، ی اجتماع   ی مخصوص )ساختارها   ی فرافرد 

فرد    ی اجتماع   ی تفکر، کنش و زندگ   ن یی و به تع  کنند ی را فراهم م   یی ها چارچوا  وامل ع   ن ی د. ا ن توجه دار 

  بنا   ؛ ی و اخالق   ی ماد   ، م ی نظر دورک   بر اساس   ؛ ی ماد   ، بر نظر کارل مارکس   بنا   تواند ی دارند. ساختارها م   ل ی تما 

  ی ها ه ی از نظر   ی ار ی د. ضعف بس ن باش   ی ز ی غر   ، د ی نظر فرو   بر اساس و    ؛ ی و هنجار   ی ماد   ، بر نظر پارسونز 

  ی گر فرد دارند از کنش   ل ی و تما   کنند ی اراده م   ی در سطح عال   یی ها م ی است که آنها غالبا  تعم   ن ی ا   ی ر ساختا 

 غفلت کنند.    ، دهد ی رخ م   ی که درون آنها کنش اجتماع   یی ها نه ی و زم 

نبه  ی اجتماع  یهاده یپد  ،ب یترت  نیبد محصوالت  م  یروهایعنوان  بسشوندیفهم  از   یاری. 

 نیکنند. ا  دیتأک   ،جامعه دارد  یازهاین  یبرا  نیکه د  یتیدارند بر اهم  لیتما   یساختار  یهاهینظر

  ی . از سو ردیگ یم  دهیناد  ینی د  یهاگروه  ای مشارکت در مناسک    یرا برا  یفرد  یها زهیانگ  ،دگاهید

هدفمند    یاشاره به کنش اجتماع  بارا    ی اجتماع  تیواقع  اندمایلگرمحور  کنش  یهاهینظر  ،گرید

  یکنش اجتماع  ایبه شرا  دگاهید  نی. اشودیم  دهید  دیو م  ملیدر آثار وبر، ز  که  دهند  حیتوض

. در کندی م یتلق شدهفیو معطوف به اهداف تعر یرا عقالن یگر اجتماع مند است و کنشعالقه

  تی محروم  ای  یناکام  یشناخت حاالت روان  ا ی  ی به منافع طبقه اجتماع  ی اجتماع  ی هادهیپد  جانیا

 . شوندیم ریجامعه تفس  ایبه شرا یعقالن ییهابلکه واکنش ،شوندیداده نم لیتقل

 
1. On Religion; Speeches to the Cultured Among its Despisers. 
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پایبند به تعریفی باشد که تا حدودی شامل همه ادیان باشد و    که   پژوهش حاضر در پی آن است 

درون   ، همچنین  آن رویکردهای  بر  عالوه  شود.  شامل  نیز  را  نگاهی    چون   ، دینی  به  پژوهش  این 

دین برگزیند. حسن  جامعه  نزدیک است، شایسته است رویکردی متناسب را برای تعریف  شناختی 

شده در حوزه متفکران اسالمی و غیراسالمی و با توجه به  ه بندی تعاریف ارائ محدثی گیلوایی با جمع 

دین  و جامعه مباحث  می شناختی  که  کرده  ارائه  تعریفی  گفت  شناختی،  تعاریف  تا حد توان  ی جامع 

ای از عناصر اجتماعی و فرهنگی است که معطوف به  رویکردهای گوناگون است: »دین شامل مجموعه 

وای نهایی و اساسی تجربة امر قدسی که در سنن دینی گوناگون مشترک  اند. محت بازتولید تجربة امر قدسی 

ها،  نظام نمادین، نهادها و نقش   ، ای است، وجود نظمی کلی و بنیانی در هستی است. حول چنین تجربه 

کل این نظام فرهنگی    . سازد گیرد که در مجموع نظام فرهنگی دینی را می هایی شکل می رفتارها و آیین 

 . ( ۲53:  1397،  )محدثی طور آرمانی باید باشد   ولید محتوای تجربة امر قدسی است یا به در خدمت بازت 

 

 داریدین. 2
های دینی در آن متجلی نشانه ها و ای که ارزش بودن عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیده دینی 

های بودن فرد را در نگرش، گرایش و کنش های دینی ها و نشانه شود. تجلی ارزش باشد، گفته می 

می  او  پنهان  و  جست آشکار  دین توان  فرد  کرد.  و وجو  دستورات  رعایت  به  مقید  را  خود  دار 

های دیگر ینی، او را از انسان ها و دستورات د داند. همین اهتمام او به آموزه های دینی می توصیه 

 ،نخست   ؛دار را از دیگران بازشناخت توان فرد دین . بر این اساس، به دو طریق می کند متمایز می 

داری و آثار آن در فکر و جان و عمل فردی و اجتماعی پیامد دین   ، اش و دوم پایبندی و التزام دینی 

های که نگرش، گرایش و کنش   نحوی  زام دینی  بهداری یعنی داشتن »الت تر، دین او. پس به بیانی کلی 

 هر  به .  د ن دان ی م   ثابت   سوژه   اعتراف  با   تنها   را   داربودن دین برخی    ، مقابل . البته در  کند فرد را متأثر  

 و  سنجش   نخست   ی هاگام   از  ، شان داری دین   از   افراد   ی آگاه  و   افراد   داربودن دین   از   ی آگاه   حال، 

 به  ی اندک   افراد   که   باشد   رو   آن   از   د ی شا   ی، ادی بن  امر   ن ی ا   ماندن مغفول .  است   داری دین   ی شناسسنخ 

 خود  یة اول  عة جام   به   تعلق   با   معمول   طور به   افراد   و  زنند ی م   دست   داربودن دین   و   ن ید   یی ابتدا  انتخاا 

  . ابند ی ی م  ی ن ی د  ی سنت   ا ی  نی د   به  منسوا   را   خود   ، یت یهو   ة شناسنام   با   ا ی  است   ی ن ید   که 
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کنند، کشف و شناسایی  های دینی را ادیان تعیین مینوع و جهت اثرپذیری از گرایش  چون

دینی است؛ عمق و شدت تأثیرگذاری و روند تغییرات آن، مشخصاتی  آن مستلزم مطالعات درون 

آید و ناچار باید شناسان به دست میشناسان و جامعههای بیرونی رواناست که از طریق وارسی

استفاده  مقایسه  -ربی های تجاز روش باور شالیر ماخر  .(35:  1384زند،  )شجاعی  شودای    ، به 

بیدین خودآگاهی  یا  احساس  تلطیف  بلکه  فعل؛  نه  و  است  علم  نه  وی  داری  است.  واسطه 

،  پرادفوت   )وین  داندپندارد و حتی آن را غیر از علم و عمل میداری را مستقل از عقاید میدین

صرف انجام برخی اعمال محدود کرد؛ بلکه داری را بهتوان دیننمی  ،طور کلیبه.  (36-39:  1393

و حوزهگونه  ،دارییند ابعاد  همة  بر  که  است  زندگی  و ای  فردی  از  اعم  فردی  زندگی  های 

به رفتارها، کنش افکنده و  توان  دهد. میهای فرد معنا و جهت میها و واکنشاجتماعی سایه 

و  دین  که  گفت  درگیری  معنای  به  معنای  داشتن  داری  به  این،  بر  عالوه  است.  دینی  دغدغه 

 . (59: 1383، زاده)سراج تزام دینی نیز در نظر گرفته شده است بودن و الدینی

 

 امنیت .3
سیاسی،   اصطالحات  بیدر  به  را  تأمینامنیت  امان  خطرکردن،  در    با   و  داشتننگهکردن، 

ای ادراکی و احساسی است؛ یعنی برای  امنیت پدیدهتوان گفت  اند. میکردن تعریف کردهاطمینان

گیران ایجاد شود  داران و تصمیم زمام ،  مردانتحقق آن باید این اطمینان در ذهن تودۀ مردم، دولت 

که ایمنی الزم برای ادامة زندگی بدون دغدغه وجود دارد. بدیهی است که عوامل بیرونی در  

 .(14: 1398)دشتی و شکری،  اثرگذارندطور مستقیم ایجاد این ادراک و احساس به

 

 امنیت ملی. 4
توان در سه مرحله بررسی کرد: نخست، مرحلة سنتی که حفاظت از تمامیت  امنیت ملی را می

شدن که با مدرن  ،نگهبان آن است؛ مرحلة دوم  ،ارضی و استقالل و خودکفایی است و دولت 

برای بخش مساعد  و  امن  بستر  گرفت،  امنیت شکل  اقتصادیمفهوم  فرهنگی    و  های سیاسی، 

اندیشة    .(۲8و    ۲7:  1390،  زندی  )غرایاقالملل و نفوذ  امنیت در سطح بین  ،است؛ مرحلة سوم
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از   ئی جزحاکمیت یا عقاید بنیادین از اجزای سازندۀ امنیت ملی است. اندیشة حاکمیت در مقام  

در امنیت ملی دارد و مرکز    کننده نییتع  ینقش  ،عنوان پیوندگاه سایر اجزااجزای امنیت ملی و به

ثبات و پایداری یا ضعف و ناتوانی آن،    ،بنابراین  .شودثقل اجزای سازندۀ امنیت ملی تلقی می

 خطرافتادن امنیت ملی دارد. ای در تداوم یا بهکنندهنقش تعیین 

  این   از   .یا عقاید بنیادین نظام سیاسی است   ت یحاکم جمهوری اسالمی همان اندیشة    اصول

اصول یکی از اجزای سازندۀ امنیت ملی و پیوندگاه سایر اجزا به یکدیگر است و نقش   ، اینرو

دارد ملی  امنیت  در  اینکه  .مضاعفی  اندیشه  ضمن  محور  محمدی)ص(  ناا  اسالم  های  اصل 

و عدالت    ت یعقالنانقالا اسالمی در برابر اسالم لیبرال و اسالم متحجر بر پایة سه رکن معنویت،  

به  ،همچنین  .(1۲:  139۲،  خانی)عبداهللت  اس گونه توان اینصورت عملیاتی می  امنیت ملی را 

تهدی نبود  امانبودن کشور،  »در  کرد:  ارضی و تعریف  تمامیت  استقالل و  ثبات سیاسی،  علیه  د 

نهادهای اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی کشور، وجود شرایطی که تهدیدی علیه منافع ملی  

 . (۲6: 1386، )تهامینباشد 

های  ها، باورها و آرمانچه در این پژوهش مرتبا به بحث امنیت است، تغییر در ارزشآن 

ترین  یکی از اصلی  ،داریداری است. واضح است که دین و دینایرانیان در اثر تغییر در نوع دین

  ایجاد کرده و ناپذیری  بودن این ستون، صدمة جبرانارزشی جامعه است. نامتوازنهای نظام  پایه

 کند.نظام را از اهداف خود دور می

 

 پیشینة پژوهش . ب
در  یطوالن  یاسابقه    نید»مطالعات   تأمل  اما  »دارد،  که     داریدین بارۀ  است  موضوع جدیدی 

 شناسان پیرامون احواالت فرد و جامعه به آن روی آورده و سن شناسان و جامعهبیشتر روان

دهد که مطالعات  سابقه اگر صائب و صادق باشد، نشان می   نیااند.  بنای چنین مطالعاتی را گذاشته

  ی برخ   گرفتار رو،    ن یهم  مناسب خود قرار نگرفته و از  یداری از آغاز در بستر درست و مجرادین

  . شودها برطرف  نهیها و اصالح زمفرضشیدر پ  یبا بازنگر  د یاست که با  ییهاکژی  نقصان و

  یی هایشامل بررس  بیشترعنوان شناخته شده،    نیداری صورت گرفته و با امطالعات دین   لیذ  آنچه

ة  ش یر  یچون بررس  یالبته مباحث  ؛ داریسنجش نرخ دین »و     دارینوع دین»  ییشناسا یاست برا
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تغدین  یر یگ شکل  ندیفرا  ،داریدین و  آ  شیک   رییداری  نو  از    زین  ینییو  که  هستند  مطرح 

   .(145: 1390، زندیشجاع ) هستند یهمان دو موضوع محور یلیتکم یهاوست یپ

پژوهانه با رویکردهای گوناگونی در دوران باستان،  دینی دینپس از مطالعات عقلی و برون

شناسان در  شناسان و روانجامعههای اخیر  فالسفة یونان، قرون وسطا و پس از اسالم، در دهه

  ی اریهای بستالش.  داری را مطالعه کننددین  ت یوضع  ،یصورت تجرب  تالش کردند به  نیحوزه د

 . (81:  1388)فرجی و کاظمی،    داری وضع شودسنجش دین   یهایی برا گرفت تا شاخص  صورت

از دهة  دربارۀ دین شناسان در گرفته  هایی میان جامعهی بحث شمس  1380داری ایرانیان، بیشتر 

های  ها و نگرشها حول موضوع ارزشبرخی پژوهش  70از اواسا دهة    ،است. پیش از این تاریخ

عام جنبة  که  بوده  شتااایرانیان  با  و  زمان  گذشت  با  است.  داشته  سبک  تری  تغییرات  گرفتن 

ایران، جامعهدین به بحث دربارۀ دین و    -شناسان دینویژه جامعهبه–شناسان  داری در جامعة 

تنور بحث   به  آوردند و روزایران روی    داری در جامعةدین باره میان  روز  این  های علمی در 

 تر شد. نظران گرمصاحب 

 بندی و بررسی کرد: توان حول سه محور دسته مطالعات دینی در ایران را می 

»چیستی  و »چگونگی  الف. وضعیت  به  پاسخ  در  که  مطالعاتی است  دینی: شامل  شناسی 

 ؛پردازدمسائل و موضوعات دینی می

ها، موانع، اثرات،  دسته از مطالعاتی است که به آسیب   شناسی دینی: شامل آن تبیین و آسیب ا.  

 ؛ پردازد علل و عوامل مرتبا با موضوعات و مسائل دینی می 

ج. پیامدسنجی: برخی از مطالعات دینی در توضیح پیامدها و کارکردهای موضوعات و مسائل  

 اند.دینی برآمده

  ، برخی از مطالعات   ، اند گانه نوشته شده عات دینی در یکی از محورهای سه با وجود اینکه اکثر مطال 

ناتوانی در ارائه   ، توان دریافت گرفته می اما آنچه از مطالعات صورت  اند؛ دو یا سه محور را پوشش داده 

های  ها و پژوهش جانبه به ابعاد و اجزای مرتبا با دین در جامعه است. خالصة برخی طرح نگاهی همه 

داری با جامعة آماری ملی در جدول زیر ارائه شده است. اغلب  گرفته در حوزۀ دین و دین مهم صورت 

روشن است   . ( 59: 1394ان و همتی،  مندند )قنبری پیمایش و برخی تحلیل یا مرور نظام   ، ها این پژوهش 

 تر صورت گرفته است. های فراوان دیگری با جامعة آماری کوچک که پژوهش 
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 داری در ایران شده در حوزه دین و دین های انجام . پژوهش 1جدول  
 ها خالصه یافته چارچوا نظری  جامعه آماری  گر پژوهش

 (1387حاجیانی )
 13ملی )

 شهر مرکز( 

تاجفل و کنش  

 متقابل نمادین

قوت ابعتاد فرهنگی هویتت ملی، هویتت قومی و  

های ملی و  هویت مذهبی و نیز فاصتتله بین هویت

 دینی با هویت مدرن

 کشوری ( 1388طالبان )
شلدون و  

 استرایکر

گویان به مستتتلمانی خود  درصتتتد از پاستتتخ 3/91

درصتد از میان غیرمستلمانان   6/51کنند.  افتخار می

درصتد از کستانی    8/84کنند.  نمیدوستت انتخاا  

 1/13کنند، متنفرند. تنها  که به مستلمانان توهین می

درصتتد از پاستتخگویان در قبال مستتلمانان دیگر 

درصتتد از   8/86کنند و  احستتاس مستتئولیت نمی

پتاستتتخگویتان از توهین بته مستتتلمتانتان نتاراحتت  

درصتد   3/86شتوند. ستربلندی مستلمانان آرزوی  می

درصتتد از استترائیل    8/84از پاستتخگویان استتت و  

درصتتتد نگران اتفتاقتاتی کته برای    6/13متنفرنتد.  

 نیستند.  ،افتدمسلمانان می

حاجیانی و  

 ( 1389فوالدی )

 13ملی )

 شهر کشور(

کنش متقابل  

 نمادین

بین هویت ملی و هویت مذهبی رابطه مثبت وجود دارد  

ها گرایش بیشتری به هویت لرها و بلوچ   ، و از میان اقوام 

 . ملی و هویت مذهبی دارند 

باهنر و جعفری  

(1391) 

تهران،  ) ملی

ارومیه،  

اصفهان،  

شیراز و  

 مشهد( 

شبیه نظریه  

 استارک و گالک 

های  هرچند تلویزیون ایران که درباره هر کدام از مقوله 

کند، اما این  هایی را پخش می مورد بررستی هویت پیام 

هتا در کنتار ستتتایر عوامتل تتأثیرگتذارنتد و تلویزیون  پیتام 

پس از سایر متغیرهای نظام اجتماعی، عاملی تأثیرگذار  

 بر نگرش مخاطبان درباره هویت است. 

وزارت فرهن  و  

ارشاد اسالمی  

 ( 138۲موج دوم ) 

ایرانیان  

 )ملی( 
 نامشخص 

فراگیری مستائل ضتدارزشتی چون تملق، دورویی،  

و   درو کتالهتتقتلتتب  بتتدقتولتی،  گتویتی، بترداری، 

 صبری در جامعهانصافی و بیبی

مؤسسه مطالعات  

 (1393ملی )

ایرانیان  

 )ملی( 
 گالک  و  استارک

 آن  گویای داریدین  مفهوم سنجش  از  حاصتل نتایج

  بته   داری،دین  چهتارگتانته  ابعتاد  میتان  در  کته  استتتت
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 ها خالصه یافته چارچوا نظری  جامعه آماری  گر پژوهش

  و  عتاطفی  بعتد  اعتقتادی،  شتتتنتاختی، بعتد  ترتیتب بعتد

  ستتتازی در فعتال  فعتال  نقش  واجتد  منتاستتتکی  بعتد

در پاستخ به    .هستتند  شتهروندان ایرانی دینی گرایش

ها  اغلب پاستخ  ،های اخالقی در جامعهوجود ارزش

 اند.کم و متوسا عنوان شده

مؤسسه مطالعات  

 (1395ملی )

ایرانیان  

 )ملی( 
 گالک  و  استارک

داری دو  دین داری با میانگین میزان  مقایستة شتاخص دین 

درصتتتدی استتتت. در    ۲/ 4ستتتال قبل حاکی از باالبودن  

  دار ن ی د جامعه ایرانی    ، داری متناستتب با ابعاد دین   ، مجموع 

 شود. محسوا می 

میزان حستتاستتیت شتتهروندان نستتبت به    ،همچنین

های اخالقی به نستتبت دو ستتال قبل بیشتتتر  ارزش

 شده است.

مرکز افکارسنجی 

دانشجویان ایران 

(1384) 

ایرانیان  

 )ملی( 
 نامشخص 

  بین   در  آن  کلیتات  و  دین  اصتتتل  پتذیرش  مورد  در

 90  از  بیش.  دارد  وجود  نظر  اتفتاق  گویتانپتاستتتخ

  وجود   مرگ، از  پس زنتدگی  ختدا،  بته  افراد  درصتتتد

 4/8۲ و  دارند  اعتقاد  بهشتت و  جهنم  وجود  و روح

 .دانندمی  مذهبی  فرد را خود  ،گویانپاسخ  درصد

 دینی علمای  که  داشتتند  اعتقاد  گویانپاستخ  اکثریت

 را  کشتتور  اجتماعی مستتائل  به  گوییپاستتخ توانایی

 .ندارند

  شتتتاهتد   1384  و  1379  پیمتایش  دو  مقتایستتته  بتا

.  ایمبوده  افراد  متذهبی  بتاورهتای  ترشتتتدنکمرنت  

  و   شتتده  بیشتتتر  ،خوانندنمی نماز که  افرادی  نستتبت

  اعتماد .  استت شتده  کمتر  مستجد  در  افراد حضتور

 در  متذهبی  علمتای  و  دینی  مقتامتات  توانتایی  بته  افراد

 شتده  کمرن   زندگی  مختلف  مستائل به  گوییپاستخ

 .است
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پژوهش  برخی  است  نظرسنجی گفتنی  و  که  ها  سفارش ها  به  یا  نهادها  با  مرتبا  مؤسسات 

بود  گرفته  خاص صورت  مؤسسه  پژوهش   دسترس در    ، نهادهای  پژوهش گران  قرار مبنا    ی مرکز 

 نگرفت.

 

 های پژوهش یافته  .ج
  ، گانه روشن کنیم. همچنینداری ایرانیان را در ابعاد پنجکوشیم وضعیت دیندر این بخش می 

( نشان دهیم تا تغییرات احتمالی نیز ظاهر  1397تا    1387کنیم روند ده سال اخیر را )تالش می 

 نکته در اینجا شایستة یادآوری است:  سهشوند. 

دین  .1 ابعاد  از  هریک  اجماعیدر  شاخصهداری،  شاخصهترین  و  شده  انتخاا  های ها 

های معتبر  ن اطالعات و دادهبوددست در    ،اند. همچنیناختالفی معیار سنجش قرار نگرفته

 ؛ ها مؤثر بودندنیز در انتخاا شاخص

داری قرار داد.  توان شاخص دینداری مشخصی را نمینظرها، نوع دینعلت اختالف  به .2

درنتیجه پژوهش    .اندها معموال  دین رسمی و نهادی را سنجیدهها و سنجشنتایج پیمایش

داری ایرانیان طبق دین رسمی و  ه میزان دینهاست، بحاضر که تحلیل ثانوی همان یافته

می قرائت نهادی  که سنجش  است  روشن  دینپردازد.  و  دیگر  های شخصی، داریهای 

 های کیفی است. بیشتر در گرو پژوهش

کنند، اما آن سوی موضوع  داری را تحلیل و سنجش می دست، دین  این  هایی ازپژوهش .3

های توان دربارۀ مفهومراحتی نمی  کنند و بهدینی و تغییر دین را بررسی نمییعنی بی

 دینی و تغییر دین( نظر داد.داری )بیمخالف دین

با جمعکوشیده تحلیل شاخصایم  و  دینبندی  از وضعیت  های  کلی  نمایی  ایرانیان،  داری 

 داری ترسیم کنیم. عد دینداری ایرانیان در پنج بُدین
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 ی داری در حوزة اعتقاددین .1

  مسائل   و  شناختی هستی  بنیادینِ  موضوعات   به  ناظر  که  است   یآیین   هر  نظری  محتوای  اعتقادات،

 هابدان   اسالم   دین  پیروان  رودمی  انتظار  که  شودشامل می  را  باورهایی  ،واقع  در  .است   حیات  غاییِ

دستیابی به روند  تا بتوانند مجوز عضویت در گروه دینی را کسب کنند. برای  باشند داشته اعتقاد

های  گرفته در سالهای صورتداری در بُعد اعتقادی به پژوهشتغییر و تحول احتمالی میزان دین

ها،  مراجعه کردیم و با معیارهای اجماعی و اشتراکی میان بیشتر پژوهش  1397گذشته تا سال  

 وضعیت اعتقادی ایرانیان را ترسیم کردیم.

 

 وجود خداوندایمان عمومی به اصل . 1-1

میزان اعتقاد به خداوند و    باالبودن گویای    ،گرفتههای صورتترکیب و محاسبة نتایج پژوهش

های اخیر  مرور زمان در دهه  هدهد بها نشان میپژوهش ،یگانگی او میان ایرانیان است. همچنین

 این میزان تغییر چندانی نداشته است. 

 میان ایرانیان ایمان به اصل وجود خداوند در . 2جدول 

 کم  متوسا زیاد  گویه نویسندگان

  افکارستتنجی   مرکز و طالبان  محمدرضتتا

 (1389، )طالبان(  1388ایران ) دانشجویان

 وجود  واقعتتا   ختتداونتتد

 دارد«
7/98 4 ./ 5 ./ 

)  داریدیتتن )دفتتتتتر (  1390ایتترانتتیتتان 

پژوهشبرنتتامتته و  کتتاربردی  ریزی  هتتای 

 (1390سازمان تبلیغات اسالمی، 

دارم و  اعتقتاد  بته ختدا 

 هیچ شکی در آن ندارم
۲/98 4/1 4/0 

پیمایش ملی وضتعیت اجتماعی، فرهنگی 

)شتتتورای   1395و اخالقی جتامعتة ایران  

 (1396اجتماعی وزارت کشور، 

جا حضتتور  خداوند همه

اعتتمتتال   نتتاظتتر  و  دارد 

 ماست

7/94  

 موافق 

35 

نه 

موافق  

نه 

 مخالف 

8/1  

 مخالف 

 - 4/93 اعتقاد به خدای عادل (1397) مرکز تحقیقات صداوسیما
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 صورت زیر تصویر کرد. داری در بُعد اعتقاد به خداوند را بهتوان روند تغییرات دینمی

 

 
 1388-1397. میزان ایمان عمومی ایرانیان به اصل وجود خدا  1نمودار 

 
 نیبوده و ا  یاعتقاد مردم به خدا نزول  ریس  1397تا    1388است که از سال    نیا  ت یحائز اهم  ةنکت

  در   نیاشود.  دیده میدر نمودار باال    روشنیبهکاهش اعتقاد به وجود خداوند    یجیحرکت تدر

  چ ی ه  ،گانهیاند که خداوند  اظهار داشته  حی صر  صورتبهافراد جامعه    درصد  3/ 7است که    حالی

 آنها ندارد. یدر نظام اعتقاد یگاهیجا

 

 اعتقاد به نبوت . 1-2

پژوهش بهها روشن مینتایج  که  نزدیک  سازد  میانگین  پاسخ  95طور  پیامبری درصد  به    گویان 

 باور دارند. ایشان از اطاعت   و گفتارشان صدق  و الهی انبیای

 اعتقاد به نبوت در میان ایرانیان. 3جدول 

98.7 98.2

94.7 93.4

1388 1390 1395 1397

 گویه منبع
برآورد میزان  

 موافقت زیاد

بترنتتامتته  (1390)  ایترانتیتتان  داریدیتن و )دفتتتر  ریتزی 

 (1390های کاربردی سازمان تبلیغات اسالمی، پژوهش

معتقدم حضرت محمد  

 پیامبر خداست
6/94 

)مؤستستة مطالعات ملی، (  1394) مؤستستة مطالعات ملی

1394) 

حضرت محمد آخرین 

 پیامبر خداست
9/96 
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 اعتقاد به نبوت . میزان 2نمودار 

دهد هرچند در حال حاضر اعتقاد به نبوت در وضعیت مطلوبی است، اما با  نمودار باال نشان می

 شیب مالیمی روند کاهشی دارد.

 

 اعتقاد به معاد . 1-3

سازد که میزان کسانی که به معاد اعتقاد دارند، در طول  سنج روشن میبررسی مطالعات نگرش

در دامنة عددی محدود   ،اگر هم تغییراتی بوده  .چندانی نشده است   دهة گذشته دستخوش تغییرات

صورت  نوعی اعتقادی به معاد نداشته یا به که تعداد کسانی که به طوریدر نوسان بوده است؛ به

 این   از  .است درصد بوده    3در همة این مطالعات کمتر از    ،اندکم و خیلی کم به آن اعتقاد داشته

هم میزان اعتقاد به معاد بین ایرانیان از وضعیت تقریبا  باثباتی برخوردار بوده و هم تعداد   ،رو

 است.  افزایش نیافته ،اندنوعی اعتقادی به معاد نداشتهکسانی که به

 . باور به معاد در میان ایرانیان4جدول 

94.6
96.9 96.7

90.7

1390 1394 1395 1397

)مؤستستة مطالعات ملی، (  1395) مؤستستة مطالعات ملی

1395) 

حضرت محمد آخرین 

 پیامبر خداست
7/96 

 7/90 اعتقاد به بعثت پیامبران (1397)مؤسسة خرد و جامعه، ( 1397) ج.ا.ا

 ویهگ منبع 

 میزان برآورد 

زیاد  

 )موافق( 

متوسا  

 نظر( )بی

کم 

 )مخالف( 

ایران    دانشجویان  افکارسنجی  مرکز

 (1389، )طالبان( 1388)

حقیقت   مرگ  از  پس  زندگی 

 دارد« 
7/9۲ 3 4/1 
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 . میزان اعتقاد به معاد 3نمودار 

 

 عد اعتقادی داری ایرانیان در بُوضعیت کلی دین. 1-4
دادهبا جمع همچنین شاخصبندی  و  فوق  و  های  میمؤلفهها  دیگر،  گفت وضعیت  های  توان 

تا    1388اما میزان آن از سال    ،در وضعیت مطلوبی قرار دارد  عد اعتقادیداری ایرانیان در بُدین

به  1397سال   از حدود    ایگونهبا شیب مالیمی در حال کاهش است؛  درصد در سال    9۲که 

 رسیده است.  1397درصد در سال  88به حدود  1388

92.7

88.9
90.95

92.8

88.65

1388 1390 1394 1395 1397

)دین ایرانیان  )دفتر  (  1390داری 

پژوهشبرنامه و  کاربردی  ریزی  های 

 ( 1390سازمان تبلیغات اسالمی، 

ما   اعمال  به  قیامت  روز  در 

 شود رسیدگی می
9/88 - - 

ارزش نگرشپیمایش  و  های  ها 

های ملی  )دفتر طرح(  1394ایرانیان )

اسالمی،   ارشاد  و  فرهن   وزارت 

1395) 

در  انسان  بد  و  خوا  اعمال 

 شود روز جزاء محاسبه می
9/86 

 95/90میانگین 

ملی مطالعات  (  1394)  مؤسسة 

 ( 1394)مؤسسة مطالعات ملی، 

در  انسان  بد  و  خوا  اعمال 

 شود روز جزاء محاسبه می
95 

ملی مطالعات  (  1395)  مؤسسة 

 ( 1395)مؤسسة مطالعات ملی، 

در  انسان  بد  و  خوا  اعمال 

 شود روز جزاء محاسبه می
8/9۲ 

( )مؤسسة خرد  (  1397موسسه خرد 

 (1397و جامعه، 

در  انسان  بد  و  خوا  اعمال 

 شود روز جزاء محاسبه می
 65/88 میانگین 6/91
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 عد اعتقادی داری ایرانیان در بُیت دینوضع. 5جدول 

 جامعه آماری  گران پژوهش
 داری میزان برآورد بعد اعتقادی دین

 کم )پایین(  متوسط زیاد )باال( 

 (1388طالبان )

رفیعی   و  طتالبتان  )محمتدرضتتتتا 

 (109: 1389بهابادی،  

 معتقد بودند  43/93 ایرانیان
معتقد   77/6

 نبودند 

 (1390)  ایتترانتتیتتان  داریدیتتن

 (1390)محمدرضا طالبان،  
 /.7 6/3 7/95 ایرانیان

 - - 8/9۲ ایرانیان (1393)حیدری،  ( 1393حیدری )

( 1394) مؤستتتستتتة مطالعات ملی

 (1394)مؤسسة مطالعات ملی، 
 - - 48/89 ایرانیان

( 1395) مؤستتتستتتة مطالعات ملی

 (1395)مؤسسة مطالعات ملی، 
 - - 78/88 ایرانیان

)مؤستتتستتتة خرد و  (  1397)  ج.ا.ا

 (1397جامعه،  
 - - 73/87 ایرانیان

 

 

 
 1398تا 1388. وضعیت اعتقادی ایرانیان از سال 4نمودار 

 

93.43

95.7

92.8
89.48 88.78

1388 1390 1393 1394 1395
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گفته، آمارهای کشوری دیگری  پیش  های مهمدر نمودار فوق، عالوه بر شاخص  که  گفتنی است 

  بودن کتاا، اطالعات دینی، آشنایی با وظایف دینی دربارۀ بُعد اعتقادی ازجمله اعتقاد به آسمانی

 1ایم.کارکردهای دینی نیز استفاده کرده و

 

 داری در حوزة ایمان و معنویت. دین2
ُب  ، آگاهی و اعتقادی عالوه بر ُبعد    ، نگرش  عد  دارای بعد احساسی و عاطفی است. ترکیب این دو 

های مربو، به هویت  تواند به تثبیت و تحکیم نگرش یاری رساند و از آفت )آگاهی و احساسی( می 

مثابه قوۀ محرکة  نظران، احساس )احساسات مثبت و منفی( به جلوگیری کند. از منظر اغلب صاحب 

احساسات    د های انسانی است. از این منظر، عالوه بر آگاهی و اعتقادات دینی، بای کنش ها و  پویش 

های زیر مبنا قرار گرفته و وضعیت  ، شاخص این منظور صورت واقعی سنجیده شود. برای  دینی نیز به 

 : ها تحلیل شده است داری از میان پژوهش عد عاطفی دین ُب

 های جمعی یا فردی؛ میزان شرکت در نیایش .1

 خوانی؛میزان شرکت در مجالس روضه .2

 میزان توکل و امید به خداوند؛  .3

 زادگان؛میزان زیارت امامان و امام .4

 میزان رفتارها و ابزارهای دینی مثل نذر و صدقه و خیرات.  .5

عد عاطفی ایرانیان  داری در بُ، میزان دینو جامعهخرد    مؤسسة  1397طبق نظرسنجی سال  

عد  دهد. نمودار زیر تغییرات بُساله، اندکی رشد نشان می   4د  درصد است که در رون  8۲/ 5حدود  

 . دهدداری ایرانیان را نشان میعاطفی دین

 

 

 

 
های یک از ابعاد، شاخص  بندی هراما در جمع،  داری بسنده شدهیک از ابعاد دین   های هرترین شاخص . در این مقاله به مهم 1

، مرکز پژوهشی مبنا، ر ایرانداری دسالنمای دین و دینهم لحاظ شده است. برای مطالعة تفصیلی هریک از ابعاد به    یدیگر

 مراجعه کنید. 1398
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 داری ایرانیانتغییرات بُعد عاطفی دین .6 جدول

 جامعه آماری  منبع
برآورد وضعیت  

 و اغلب  قوی

 5/9۲ ایرانیان (1390)محمدرضا طالبان،  (1390) ایرانیان داریدین

 78.1 ایرانیان (1393)حیدری، ( 1393حیدری )

 78.6 ایرانیان (1394)مؤسسة مطالعات ملی،  (1394) مؤسسة مطالعات ملی

 79.65 ایرانیان (1395)مؤسسة مطالعات ملی، ( 1395) مؤسسة مطالعات ملی

 5/8۲ ایرانیان (1397جامعه، و  )مؤسسة خرد( 1397ج.ا.ا )

 

 توان نمودار زیر را ترسیم کرد:عد عاطفی می گانه دربارۀ وضعیت کلی ُبهای پنج شاخص با بررسی این  

 

 
 داری ایرانیان . میزان بعد ایمان و معنویت دین 5نمودار 

 

 عبادات حوزة در داریدین . وضعیت3
معبودش    و  پروردگار  به  نسبت   پرستش،  مقام  در  فرد  که  است   آدابی  و  رفتار  همة  عبادت،  از  منظور

 شود   اجرا  جلوت  یا   خلوت  در  و  جمعی  یا  فردی  صورتبه  تواندمی  عبادت.  دهدمی  انجام

  عبادات   و  روزه   و  قرآن  تالوت  نماز،  شامل  فردی  ترین عباداتمهم  .(59:  1384زند،  )شجاعی

  .است   احیا   هایشب   در  دعا  و   اعتکاف  جمعه،  نماز  جماعت،  نماز  شامل  مناسک   یا  جمعی

کیفی در سطح »متوسا     از نظرداری  عد عبادی دیندهد میانگین بُشده نشان میمطالعات انجام 

 ( است. 5)از  3/ 1کمی  از نظرو 

95.5

78.1 78.6 79.6 82.5

1390 1393 1394 1395 1397
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 نماز  .3-1

گر میزان داری و نشانهای دین ترین معرّف نماز از واجبات دینی است که سنجش آن از شایع 

پژوهش  اغلب  است.  دین  عبادی  انتظارات  به  عامالن  پایبندی پایبندی  میزان  با  رابطه  در  ها 

درصد ایرانیان )همیشه، اغلب اوقات و   90دهد که بیش از  ایرانیان به فریضة نماز نشان می 

خواندن همیشه و اغلب اوقات  خوانند. جدول زیر روند کاهش تدریجی نماز می نماز  گاهی(  

 .دهد نشان می را  

 خواندن ایرانیانروند نماز  .7 جدول

 منبع
 نتایج 

 اصال   اوقاتبعضی  مرتب 

 1/14 8/7 4/77 ( 1389، )طالبان(  1388طالبان )

 6/7 5/13 8/78 ( 1390)محمدرضا طالبان، (  1390داری ایرانیان )دین

 5/3 ۲/۲۲ ۲/74 ( 1393)حیدری، (  1393حیدری ) 

های ملی  )دفتر طرح(  1394ها موج سوم ) ها و نگرشارزش 

 ( 1395وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی،  
5/78 3/18 1/3 

 - - 75 ( 1394)مؤسسة مطالعات ملی، (  1394)  مؤسسة مطالعات ملی

 - - 78 ( 1395)مؤسسة مطالعات ملی، (  1395)  مؤسسة مطالعات ملی

 8/6 1/۲1 8/71 ( 1397)مؤسسة خرد و جامعه، (  1397ج.ا.ا )

 

 ، حال نیا . باکندیو روند تغییرات آن نیز تغییر م نمازخواندنبا حضور عامل جنسیت، وضعیت 

  زان یم  ،یسن  از نظرداشته است.    ی نواختکیروند    با یبین زنان و مردان تقر  نمازخواندنوضعیت  

ساالن کمتر  بزرگ  نمازخواندن  زانیسال( نسبت به م   ۲4تا    15  یجوانان )گروه سن  نمازخواندن

گذشته   ةده  یط  نمازخواندن  راتییاما اگر روند تغ  .است   یعی طب  ،یسن  یژگ یو  از نظرکه    ؛است 

مقا  انیرا م کن  توانیممی  م،یکن   سهی جوانان  کاهشچندان    جوانان  ینی د  یرفتارها  میادعا   یروند 

ها دربارۀ ی پژوهشهاداده  (1388-1358در سه دهة نخست انقالا )  ،همچنین.  نداشته است 

  . (79-95،  1388)فرجی و کاظمی،    انددرصد در نوسان بوده  73تا    60  نیب  میزان التزام به نماز،
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نظر را    یبحران  یتیوضع  ،گرفتهصورت  یهاپژوهش  یهاداده  ،نیبنابرا  نیب  ینید  یرفتارها  از 

 دهند. یجوانان نشان نم

 

 . روزه 3-2

نتایج پژوهش به روزه روند کاهشی داشته  ها میبا مرور  التزام  توان گفت در دهة اخیر میزان 

 .دهدداری بین ایرانیان را نشان میاست. جدول زیر تغییر روند روزه

 داری بین ایرانیان. روند روزه8 جدول

 گویه منبع

 میانگین  میزان التزام 

زیاد 

 )همیشه( 
 گاهی

کم  

 ندرت( )به 
 

(  1388) طالبان  محمدرضتتا

 (1389، )طالبان

جز   در متاه رمضتتتان بته

بتر  روزه  کتته  روزهتتایتی 

شتتتما واجب نبود )عذر  

روزه  چتقتتدر  شتتترعتی( 

 گرفتید«

5/68 5/1۲ 6/16  

)دین ایرانیتان  (  1390داری 

 (1390)محمدرضا طالبان، 

متتاه روزه در  گتترفتتتتتن 

 رمضان
4/78 9/8 7/1۲  

)حیتدری، (  1393حیتدری )

1393) 

واجتتب  اعتمتتال  چتقتتدر 

دینی متاننتد نمتاز و روزه 

 دهید«را انجام می

۲/74 ۲/۲۲ 5/3  

  ایرانیان   های نگرش   و   ها ارزش 

هتای ملی  )دفتر طرح ( 1394) 

فترهتنتت  و ارشتتتتاد  وزارت  

 ( 1395اسالمی،  

 7/73 8/11 7/15 5/7۲ روزه گرفتن
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موستتتستتته مطتالعتات ملی 

)مؤستستة مطالعات  (  1394)

 (1394ملی، 

 - - 75 میزان تقید به روزه

موستتتستتته مطتالعتات ملی 

)مؤستستة مطالعات  (  1395)

 (1395ملی، 

  - - 78 میزان تقید به روزه

)مؤستتتستتتة  (  1397ج.ا.ا )

 (1397جامعه، خرد و 
   6/66 های واجبگرفتن روزه

4/67 
نظرستتنجی مرکز تحقیقات 

 (1397صداوسیما )
   ۲/68 روزه

 

اند که همواره در درصد ایرانیان اظهار داشته  70توان دریافت حدود  در نگاه کلی به آمار می

ندرت یا اند بهاظهار داشتهنیز    11/ 5درصد گاهی روزه گرفته و    16/ 7گیرند.  ماه رمضان روزه می

دانند یا اعتقادی به آن واجب دینی نمی  گیرند. بین یک تا دو درصد نیز روزه رااصال  روزه نمی

گرفتن در سالیان اخیر روند کاهشی داشته و این  میزان التزام به روزه  ،که اشاره شدندارند. چنان 

 ر است. های سنی پایین و میان مردان بیشتکاهش در بین گروه

نماز و روزه که شاید مهمعالوه بر شاخص بُهای  عد عبادی دین اسالم  ترین شاخص در 

های تالوت قرآن، نماز جمعه، مراسم مذهبی و نماز جماعت نیز مورد ارزیابی  باشد، شاخص

عد عبادی  وضعیت بُ  ،ایهای دیگر ملی و منطقه قرار گرفت و با تلفیق این ابعاد و بررسی پژوهش

 ری ایرانیان تا حدودی ترسیم شد.دادین

 

 داری ایرانیان . وضعیت کلی بُعد عبادی دین3-3

ها بر مبنای نوع مناسک )فردی و جمعی(  ها و تفکیک آنآمده از پژوهشدست های بهطبق داده

که  حالیشود؛ یعنی درتفاوت معناداری بین اهتمام به مناسک و عبادات فردی و جمعی دیده می

درصد مردم    ۲7خوانند، اما  درصد مردم همیشه یا اغلب اوقات نمازهای واجب خود را می  75

درصد است. این    15کنند یا میزان شرکت در نمازجمعه حدود  نمازهای جماعت شرکت می  در
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  عبادات   به  جدی  اهتمام  ،دارند  التزام  فردی  عبادات  به  که  افرادی  دهد که درصد باالیی ازنشان می

آوردن واجبات فردی و جمعی در همه    جااین شکاف بین آمار به  دهند.نمی  نشان  خود  از  جمعی

دهنده التزام افراد به بُعد عبادی دین در وضعیت  شود. نمودار زیر نشانهای پیمایشی دیده میتهیاف

 کلی است. 

 

 
 . میزان التزام ایرانیان به بعد عبادی دین 6نمودار 

 

 
 . اهتمام ایرانیان به مناسک جمعی و فردی 7نمودار 

 

 داری در بُعد شرعیات . وضعیت دین4
دین    بُعد   نظرداشتن   در  و   محرمات  از  دوری   الهی،  حدود  رعایت  به  معطوف  بیشترشرعیات 

ای  داشت نظم اجتماعی اهمیت ویژهاست و برای نگه  روزمره   زندگی  در   دینی  های مالک   و   ضوابا

درصد  65/ 4دهد انجام شد، نشان می 1390داری ایرانیان که در سال دارد. برآورد موج اول دین

3.7
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و    ؛درصد اهل مماشات در مقابل انجام محرمات هستند  ۲5/ ۲؛  کنندمردم از محرمات اجتناا می

مرتکب محرمات می  9/ 4 نیز  مردم  از  برنامهشوند  درصد  پژوهش )دفتر  کاربردی  ریزی و  های 

 .(۲36: 1390سازمان تبلیغات اسالمی، 

 

 . روابط نامشروع 4-1

رابطه  دین هرگونه  بین  که  و  ای  از ضوابا  می داران خارج  دینی رخ  رابطه    ، دهد معیارهای 

می  قلمداد  قاعده  نامشروع  از  خارج  جنسی  لذت  هرگونه  و  ازدواج  از  خارج  رابطه  شود. 

محققان برای سنجش نگرش و میزان    ، اند. متناسب با مصادیق مذکور از این دست   ، ازدواج 

کرده  استفاده  مصادیق  این  از  نامشروع  روابا  از  پرهیز  به  نسبت  افراد  با    پایبندی  اغلب  و 

های مرتبا با رابطة نامشروع  بررسی آماری گویه   اند. را سنجیده   شرایا ایجاد وضعیتی فرضی  

به   از  مخالف  جنس  با  ارتبا،  دستجمله  دوست،  در  عنوان  غلیظ  آرایش  نامحرم،  با  دادن 

معاشرت،   عمومی،  تناسب    رعایت عرصة  و  مخالف  جنس  با  رابطه  در  اسالمی  حدود 

درصد    47دهد که فقا  مثل روابا پسر و دختر با شرایا روز نشان می های اسالمی  ارزش 

درصد    3۲اند.  صورت صریح مخالفت کرده گویان با مصادیق مربو، به رابطة نامشروع به پاسخ 

درصد دیگر نظری نداشته یا بینابین اعالم نظر    ۲1گونه روابا را بدون ایراد دانسته و  این 

 . ( 1398پژوهشی مبنا،  )مرکز    1اند کرده 

توان روندی  نمی   ، های مختلف سنجش در پژوهش   های مورد به دلیل ناهماهنگی بین گویه 

از تغییر نگرش یا نحوۀ برخورد مردم با انواع روابا غیرشرعی بین زن و مرد ارائه کرد؛ اما  

ارقامی که پژوهش  اعداد و  برآیند  توان چنین نتیجه  می   ، اند ده های مختلف به دست آور از 

بیش از نیمی از مردم به روابا غیرشرعی بین دختر و پسر دید منفی دارند و آن    که   گرفت 

 دانند. را صحیح نمی 

 

 

 
 های مربو، به هشت پژوهش دانشگاهی به دست آمده است.این آمار از میانگین یافته . 1
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 استفاده از مال حرام . 4-2

به اعمال و رفتارهای   پایبندی  بُعد میزان  در آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما، در 

درصد بیشترین میزان پایبندی مردم ایران به شرعیات را به    88/ 3لقمة حرام با  دینی، نخوردن  

 . (1398)مرکز پژوهشی مبنا،  خود اختصاص داده بود 

 

 خواریشراب . 4-3

این  شراا  از  است.  اسالمی  جمهوری  قوانین  خالف  و  دینی  منکرات  از  اغلب    نظر، خواری  در 

مورد پژوهش  دینی  مصرف    های  میزان  به  مربو،  آمارهای  از  استفاده  است.  گرفته  قرار  سنجش 

دست  شده بر عدد خاصی به  کنندگان شناسایی مشروبات الکلی که معموال  با ضرا تعداد مصرف 

هایی چون وزارت بهداشت و پزشکی قانونی، آمار واقعی  با آمارهای اعالمی سازمان آید. مطابق  می 

شود. براساس نتایج پیمایش ملی  درصد تخمین زده می   6مصرف مشروبات الکلی در ایران حدود  

کنند. این  درصد مردم از مشروبات الکلی استفاده نمی   86/ 5حدود    1390داری ایرانیان در سال  دین 

نمودار زیر میزان تغییرات    درصد رسیده است.   83/ 6سنجی مرکز تحقیقات صداوسیما به  آمار در نظر 

ساله نشان    7اجتناا از خوردن مشروبات الکلی و عدم اجتناا ایرانیان از مشروبات الکلی را در بازه  

 سال کاهش یافته است.  7میزان اجتناا از خوردن مشروبات الکی طی این   . دهد می 

 

 
 میزان اجتناب از خوردن مشروبات الکلی.  8نمودار 
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 . حجاب و عفاف 4-4

شود. این شاخص افزون بر ها و هنجارهای دینی جامعه ایرانی تلقی می حجاا و عفاف از ارزش 

داری )حداقل در وهلة با توجه به برجستگی ُبعد ظاهری و تناظر آن با دین   ،که ُبعد باطنی دارد این 

با   در  حجاا   کلی   وضعیت   چندگانه،   های پژوهش   نتایج   ترکیب   نخست( شایستة بررسی است. 

محجبة عرفی )بدحجاا با تعریف شرعی(   زنان،   درصد   70تا    60است که    صورت   ن یبد   جامعه 

تا   30  و   د در وضعیت حاد یا به عبارتی هنجارشکن هستند درص   10تا    15هستند که از این میان  

صورت سنتی حجاا را رعایت  درصد آنها به  13شود که حدود تلقی می  باحجاا  نیز  درصد  40

فرهنگی، های اجتماعی )معاونت پژوهش   کنند های جدید حجاا استفاده می کنند و مابقی از شیوه می 

 دهد.را نشان می   97تا   86های  نمودار زیر وضعیت تغییرات حجاا در سال   . ( 1:  1397

 

 
 میزان التزام به حجاب )وضعیت پوشش(   .9نمودار 

 

طور محسوس در حال افزایش  میزان بدحجابی به  ،گونه که در نمودار مشخص است همان

نمودار بدحجابی    1397در سال    هرچنداست و میزان زنان محجبه در کشور در حال کاهش است.  

های قبل  کمی کاهشی بوده و نمودار حجاا کمی افزایشی بوده، اما هر دو منحنی نسبت به سال

مان، میزان افراد باحجاا کاهش یافته و افراد اند؛ به این معنا که در طول زافزایش و کاهش داشته

 بدحجاا افزایش یافته است. 
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 های اخالقی داری در حوزة ارزش. وضعیت دین5

های دینی  آموزه  عینی و بیرونی  نمود  داری یک جامعه،دین   سنجش  معیارهای  ترینمهم  یکی از

پیامد  چه   در  دین  که  معنا   این  به   است؛ ظهور و بروز    اجتماع   و  فرد  برای  کارکردی  یا  قالب، 

  که   است   هدفی  تریناساسی  عملی،  زندگی  داری دردین  متعتالی  و  مثبتت   آثتار  تجلّی.  یابدمی

بِمکارمِ   کمیعلص( فرمودند: »)   گونه که پیامبر اکرمهمان  ؛دین اسالم برای آن تشریع شده است 

بر شما باد ]مواظبت[ مکارم  »یعنی   (۲74:  1۲، ج  1416)حر عاملی،     بِهَا  یبَعَثَنِ بّیاألَخْالقِ فَإِنَّ ر

کرد مبعوثم  آن  برای  پروردگارم  که  به    ،بنابراین   .اخالق  جامعه  افراد  پایبندی  میزان  سنجش 

میارزش اخالقی  دینهای  میزان  از  کاملی  شَمای  باشد.تواند  نیز  جامعه  آن    چون   داری 

میشاخص را  بسیاری  اخالقی  کهای  تعریف  بُتوان  این  دیگر سنجش  و سوی  بهرد  علت  عد 

بودن و تفاوت در بود و نمود و تصور دشوار است، به سه شاخصِ خیرخواهی، صداقت و  کیفی

 کنیم؛ هرچند وضعیت کلی اخالقی جامعه را جداگانه ذکر خواهیم کرد. وفای به عهد بسنده می

 

 دوستی . خیرخواهی نسبت به دیگران و نوع5-1

ها و موجودیت دیگران  به دیگران به معنای لحاظ منافع، خواست   نسبت  دوستی و خیرخواهینوع

یافته و نمود عملی دین در  های جامعة توسعهیکی از شاخص  ،در روابا و مناسبات اجتماعی

است. اجتماع  موجود  جمع  با  عرصه  آمارهای  به  66/ 3بندی  افراد  و    درصد  اعمال  در  نوعی 

گیرند یا اینکه بخشی از رفتارهای خود را  مالحظات خیرخواهانه را در نظر میکردارهای خود  

های  این است که سنجش با گویه  مورد  این   نکتة مهم در  کنند.چنین )خیرخواهانه( تعریف می

گویان است؛ بدین  کردهای خیرخواهانه پاسخگر فاصلة بسیار بین باورها و عملرفتارسنج نشان

طور واقعی و جدی به عمل خیرخواهانه اهتمام دارند. رصد افراد جامعه بهد  ۲5معنا که حدود  

که با  طوریسنجی در نظر ایرانیان تفاوت جدی وجود دارد؛ بهبین خودسنجی و جامعه  ،همچنین

اند. این در حالی درصد ایرانیان خود را خیرخواه تعریف کرده  65آمده حدود  دست های بهداده

ا رواج  میزان  که  دادهاست  با  مطابق  را  جامعه  در  فرهن   ارزشین  ملی  پیمایش  و  های  ها 

درصد در حد »متوسا  برآورد   4۲/ 1درصد در حد »زیاد  و    17/ 8(  1394های ایرانیان )نگرش
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دهد اند. نمودار زیر روند تغییرات میزان مهربانی و خیرخواهی مردم به یکدیگر را نشان میکرده

 .مؤسسة مطالعات ملی، 1395( ؛مؤسسة مطالعات ملی، 1394 ؛1393)حیدری، 

 
 . میزان خیرخواهی ایرانیان10نمودار 

 

 . صداقت5-2

دورهیافته در  ملی  پیمایش  سه  ایرانیانهای  منظر  از  که  است  حاکی  مختلف  صداقت،    ،های 

که در موج دوم این  طوریشود؛ بهترین صفت آدم خوا و حتی باالتر از ایمان محسوا میمهم

اظهار داشتهدرصد پاسخ  46/ 6پیمایش ملی   بارزترین  گویان  از درو ،  پرهیز  اند که صداقت و 

 . (1381های ملی، )وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی، دفتر طرح ویژگی انسان خوا است 

 میزان رواج صداقت در جامعه .9 جدول

 منابع

برآورد  

 وضعیت

 زیاد و اغلب

 9/46 ( 1389محمدرضا طالبان و دیگران، ) (  1389طالبان و همکاران )

 7/57 ( 1390)محمدرضا طالبان، (  1390داری ایرانیان )دین

 6/69 ( 1393)حیدری، (  1393داری ) های دینسنجش هویت ملی ایرانیان با تأکید بر مؤلفه 

 5/69 ( 1394)مؤسسة مطالعات ملی،  (  1394تحوالت هویتی در جمهوری اسالمی )

 4/73 ( 1395)مؤسسة مطالعات ملی،  (  1395تحوالت هویتی در جمهوری اسالمی )

دهد که روندی صعودی است و  بین ایرانیان را نشان مینمودار زیر روند تغییرات صداقت  

 . صداقت در جامعه در حال افزایش است  ،از نظر ایرانیان
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 . میزان صداقت نزد ایرانیان11نمودار 

نمودارها حاکی از افزایش میزان صداقت میان ایرانیان دارد، اما باید توجه داشت که مطالعات  

که میزان افت بین دو نسل بیش  طوریگذر نسلی است؛ بهنسلی مؤید افت شاخص صداقت با  

 درصد برآورد شده است.  7از 

 

 . وفای به عهد5-3

های اخالقی در خصوص  مانند اغلب شاخص دوگانة نگاه مثبت به خود و نگاه منفی به جامعه  

اخص،  شود. افراد در رابطه با این ش شاخص پایبندی به عهد و پیمان نیز نزد ایرانیان دیده می 

است که وقتی دیگران را قضاوت    حالی   دانند. این در خود را مقید به ضوابا و الزامات آن می 

درصد    43درصد زیاد و خیلی زیاد به قول خود پایبند هستند و    16/ 6اعتقاد دارند    ، کنند می 

درصد کم و خیلی کم به قول و قرارشان پایبند هستند    3/40ی و  تا حدود افراد جامعه نیز  

درصد افراد    50،  نظر از این    . ( 1395های ملی وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی،  )دفتر طرح 

می  جامعه  در  را  قرار  و  قول  به  تعهد  از  یافته حدی  با  مذکور  نتیجه  و  بینند.  طالبان  های 

درصد افراد جامعه متعهد به قول و قرار   51/ 8ه ( همسو است. در این مطالع 1389همکاران ) 

 اند. تخمین زده شده 
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 میزان پایبندی جامعه به قول و قرار از نظر مردم. 10 جدول

 باال و متوسا  گویه منبع

محمتدرضتتتا طتالبتان و دیگران، )(  1389طتالبتان و همکتاران )

1389) 

بته  میزان پتایبنتدی 

 قول و قرار
8/51 

داری هتای دینستتتنجش هویتت ملی ایرانیتان بتا تتأکیتد بر مؤلفته

 (1393)حیدری، ( 1393)
 6/71 وفای به عهد

)مؤستتتستتتة  (  1394تحوالت هویتی در جمهوری استتتالمی )

 (1394مطالعات ملی، 
 1/69 وفای به عهد

)مؤستتتستتتة  (  1395تحوالت هویتی در جمهوری استتتالمی )

 (1395مطالعات ملی، 
 4/76 وفای به عهد

 

 دهد: نمودار زیر میزان تغییرات تلقی مردم از وفای به عهد و تعهد به قول و قرار را نشان می

 
 به قول و قرار نزد ایرانیان  بندی. میزان پای 12نمودار 

 

 . وضعیت کلی بُعد اخالقی ایرانیان5-4

ارزش پیمایش  نتایج  پایة  نگرشبر  و  )ها  ایرانیان  دربارۀ  1394های  میزان رعایت هنجارهای  ( 

زیاد در جامعه رعایت    درصد مردم معتقدند که هنجارهای اخالقی زیاد و خیلی  11/ 3اخالقی،  

نیز معتقدند هنجارهای اخالقی    41  ؛شودمی و    ؛شوندی در جامعه رعایت میتا حدوددرصد 
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شوند. جامعه رعایت میندرت در    درصد نیز بر این باورند که هنجارهای اخالقی کم یا به  47/ 7

 .دهدنشان می 1395تا  1390نمودار زیر سیر تحوالت اخالقی از سال 

 

 
 . میزان التزام به بعد اخالقی دین نزد ایرانیان 13نمودار 

بینی  که بتوان روند صعودی یا نزولی آن را پیش روند نمودار، روند نسبتا  ثابتی است و برای این 

 . انجام شود های اخیر نیز بررسی شده یا دربارۀ آنها تحقیق مستقلی  های سال کرد، باید نظرسنجی 

 

 های مختلفدر سال میزان بعد پیامدی و اخالقی دین نزد ایرانیان. 11 جدول

 منبع
 برآورد وضعیت 

 باال )قوی( 

 ۲/85 ( 1390)محمدرضا طالبان، (  1390داری ایرانیان )پیمایش ملی دین

 68/76 ( 1393)حیدری،  (  1393داری ) های دین سنجش هویت ملی ایرانیان با تأکید بر مؤلفه 

 75 ( 1394)مؤسسة مطالعات ملی،  (  1394تحوالت هویتی در جمهوری اسالمی )

 70/78 ( 1395)مؤسسة مطالعات ملی،  (  1395تحوالت هویتی در جمهوری اسالمی )

 

 داری ایرانیان از نگاه نخبگانی . دین6
استفاده از    ،های مشابهاین پژوهش نسبت به پژوهش  اتامتیازیکی از  که در مقدمه گذشت،  چنان

الهیات و  نظران علوم اجتماعی، دیننفر از صاحب   60ها با  نظرات نخبگی و مصاحبه شناسی، 

ها تحلیل مضمون شدند و در محورهای برآورد وضعیت،  مدیران اجرایی است. نتایج این مصاحبه
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آسیب  و  پیامدها  دین،  دستهآینده  وضعیت  بهبود  راهکارهای  و  شدهها  ابندی  گفتنی  ست  اند. 

  از .  داری در پژوهش دیگری در حال انجام است ی بهبود دینراهکارهاتحلیلی وضعیت، آینده و  

 شود. اختصار نظرات نخبگی بیان می در این مقاله به ،رو این

 

 داری از دیدگاه نخبگی . وضعیت دین6-1

توان در چهار داری در ایران، می نفر از اساتید و کارشناسان را دربارۀ وضعیت فعلی دین   60نظر 

. سیر  3درصد؛  ۲1/ 6داری  . تناقض دین۲درصد؛  48/ 3افول دین  .  1  بندی کرد:دیدگاه کلی دسته

نظر. از میان این  درصد بی5درصد و  11/ 6. وضعیت پایدار دین  4درصد؛  13/ 3داری  صعودی دین

نخبگان داشته  دار را میان  ، بیشترین طرفداریداری و تناقض در دینچهار دیدگاه، افول دین

های این افول،  است. از میان این دو دیدگاه نیز کسانی که به افول دین باور دارند، از بین شاخص

معتقدند   که  کارشناسانی  بیشتر  همچنین،  هستند.  دینی  مرجعیت  اقتدار  افول  به  معتقد  بیشتر 

 اند. ف کردهداری ایرانیان را مناسکی و احساسی توصیداری ایرانیان متناقض شده، دیندین

 

 داری ایرانیانانداز دین. چشم6-2

داری فعلی و مسیر آیندۀ آن را در  اگر بخواهیم نقطة اشتراک نظرات نخبگانی دربارۀ نوع دین

بی کنیم،  خالصه  عبارت  دینیک  »تغییر  عبارت  آن  صاحب شک  همة  است.  نظران داری  

های اخیر تغییر کرده و همچنان در سال  داری ایرانیان درشده بر این باور بودند که دینمصاحبه

نظر نداشتند. نظرات نخبگانی دربارۀ  حال تغییر است؛ هرچند دربارۀ چندوچون این تغییر اتفاق

های زیر خالصه کرد. این  توان در مؤلفهرو را میداری ایرانیان در حال و مسیر پیش  نوع دین

 . ری ایرانیان است داها پربسامدترین نظرات دربارۀ آیندۀ دینمؤلفه

 داری جهانی؛ دین یحرکت به سمت نوع •

 داری با ادامه روند فعلی؛تضعیف دین  •

 داری شخصی؛ترشدن دین پررن  •

 های مرجع دینی مردم؛ کاهش نفوذ روحانیت و تغییر گروه •

 داری عاطفی؛ تقویت دین •
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 داری سنتی؛ نگاه انتقادی به دین •

 دارند؛ تقویت برخی مناسک جمعی که جنبة عاطفی  •

 ها؛داریگرایی دینی و تنوع دینتقویت کثرت •

 دینی؛ های شبهها و نحلهترشدن گروهپررن  •

 داری عرفی؛ تقویت دین •

ها مانند اسالم فقاهتی و اسالم عاطفی یا عقالنی یا اسالم مدرن ظهور برخی دوقطبی •

 و اسالم سنتی؛ 

 حکومتی از دین است؛ هایی از دین که در تقابل با قرائت رسمی و  ظهور قرائت  •

 داری، اما تغییر و تضعیف آن. اصل دین نرفتن نیاز ب •

 

 از نظرات نخبگان(  برآمده) داری ایرانیانی دینهاب یو آس هاضعفعلل و عوامل . 6-3

داری  های نخبگی در این پژوهش، علل و عوامل اثرگذار بر دین و دینیکی از محورهای مصاحبه

از   پس  بود.  کشور  محتوای  جمعدر  تحلیل  و  این   ۲0بندی  از  زیر  عوامل  و  علل  مصاحبه، 

 ها استخراج شد:مصاحبه

 نامعقول؛  یمذهب یها یو رواج سخنران یمحورمداح •

 ه؛یو حوزۀ علم  ت یروحان فیضع عملکرد •

 دشمنان؛   ی ها و تالش   ی فرهنگ   تهاجم  •

 ؛ یشتیو مع یاقتصاد مشکالت •

 ن؛ینادرست و نامعقول د غاتیتبل •

 ؛ ینسل گسست  •

 ؛داریبه دین است ینهاد س  یامدهای پ ت یسرا •

 کارکرد آن؛  رفتن بیننهاد خانواده و از   فیتضع •

 ون؛ یزاسیسکوالرمدرنیته و  یجهان روند •

 ن؛یبر کارکرد د   یتیاشتباهات حاکم یمنف  یو اثرگذار نید شدنیحکومت •

 ن؛ یبه دستورات د ونی مسئوالن و روحان یبرخ  ینبودن عملبندیپا •
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 در کشور؛  یعدالت اجتماع ضعف •

 ؛ ی ن ی د   م ی و مفاه   ن ی از د   ی ابزار   استفاده  •

 آن؛ یمعرفت یامدهایو پ تهیمدرن یجهان روند •

 و رسانه؛  یآموزش ینهادها ژهیوبه یمتول یکرد نهادهاعمل ضعف •

 ؛ ینیروشن د یهاشاخص فقدان •

 ؛ ینیشهرنشجمله رشد  از یاجتماع راتییتغ •

 . نیو توجه به پوستة د ییظاهرگرا •

 

 داری . پیامدهای امنیتی تغییرات دیند
بندی جمله ابعادی است که کمتر از سایر موارد، تنظیم و طبقه   فرهنگی امنیت ملی از  -بُعد سیاسی

غفلت عد  گران از برخورد مجزا با این بُشده است. ابهام در مرزهای مفهومی باعث شده که تحلیل

فرهنگی    -عد سیاسی اما الزم است بُ  .کرده و اغلب آن را بخشی از امنیت نظامی یا اقتصادی بدانند

 شود: را از سایر موارد جدا دید و این امر با دو معیار پیگیری می

 های سیاسی آنها؛های آنها و ایدئولوژیها، حکومت . میزان اقتدار دولت 1

 هاهای فرهنگی سنتی در بین ملت آمیز هویت مسالمت   زیستی. میزان تحمل، انسجام و هم ۲

 .(109: 1396، )مندل

های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعة ایران  داری پیوندهای عمیقی با عرصهدین و دین 

اری، اقتدار حاکمیت و ایدئولوژی سیاسی آن )معیار  دبا دگرگونی در دین و دین  ،رو  این   از  .دارد

پیامدهای مثبت و منفی فرهنگی   داری جامعة ایران،تغییر در دین  ،شود. همچنیناول( تضعیف می 

گذاران باید توجه موشکافانه  های امنیتی و سیاست و هویتی خواهد داشت )معیار دوم( که سازمان

توان هشدارهای امنیتی زیر  های نخبگی، میها و مصاحبهبه آن داشته باشند. از مجموع پژوهش

 نهادهای دینی کشور بیان کرد: داری و را در زمینة دین

از فقهدینکیفیت    رییتغ .1 به   ییگرا ت یو معنو   یبه عاطف  تیعیو شر  یداری  ممکن است 

تفرق و تشتت در  موجب    کهمنجر شود    یانحرافهای  و عرفاننوظهور    هایهفرق  ریتکث

 دهد.و نفوذ رهبریِ فقها در ایجاد انسجام عقیدتی را کاهش می شدجامعه خواهد 
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شود که راه را  های شخصی از دین میروی در جنبة عاطفی دین مایة ظهور خوانشزیاده .2

 گشاید. ملی می -کردن برخی اصول دینیبرای تعطیل

کاسته خواهد    یو عقالن  ی و شرع  ی داری فقهداران دینطرف  زان یاز مبا ادامة روند فعلی،   .3

و   ابدییکاهش م  زیمانند خمس و زکات ن  یوجوهات شرع  پرداخت   نتیجه  درشد و  

 .د شدنخواه فیتضع یهعلم یها حوزه

نوع    نیا  رسدیبه نظر می است،  در حال بهبود  یرخواهیمانند خ   یعمومق  اخال  هرچند .4

  ی اسالم  یهاشهیر  بوده و  یستیاوماناخالق سکوالر با خاستگاه  از جنس    توجه به اخالق

  گرایی، موضوعاتیروی در عاطفهزیاده  نتیجه  در  .دارد  یو انسان  یعاطف  ةشیر  و  ندارد

 کرد.خواهد  تضعیف را نید یقهر یهاجنبهدیگر جهاد و  ،مانند شهادت

جانبه، مستقیما  بر بُعد بینشی و کنشی اثر  ویژه تحوالت یکداری ایرانیان بهتحوالت دین  .5

موجب    نمونه،برای   .ذاشت و باعث تغییر در سبک زندگی ایرانیان خواهد شدخواهد گ 

 شود. گرایی افراطی میمناسک

تر از پنداشت افراد  پایین  ،جامعهداری  پنداشت از دیندهد که عموما   ها نشان میپژوهش .6

جمله بدبینی به افراد پیرامون    داری خودشان است. این مسئله پیامدهایی دارد؛ از از دین

 و کاهش سرمایة اجتماعی کشور. 

  ؛ داری، فروکاهش جایگاه مرجعیت روحانیت برای ایرانیان است کاهش پایبندی به دین .7

این مسئله فباعث تضعیف جایگاه والیت   که  تقلید در الخطااصلفقیه و  بودن مراجع 

 شود. نگاه نخست و کاهش کارکرد روحانیت می

ها ارتبا، وثیق دارد و هرگونه اختالل در این هویت،  داری با هویت و شخصیت انسان دین  .8

ای،  طبق نظریة هویت الیه   ، به هویت اشخاص و جامعه لطمة جدی خواهد زد. از طرف دیگر 

از الیه  مانند قومیت و ملیت را پوشش  های هویتی  دین یکی  است که دیگر ابعاد هویتی 

می می  جامعه  انسجام  به  شایانی  کمک  و  دینی،  دهد  هویت  در  سستی  و  اختالل  با  کند. 

 شود. دار می شوند و اتحاد و انسجام نیز خدشه های تحت شمول نیز مختل می هویت 

دین، ممکن است   ای و شخصی ازهای فرقهداری و خوانشهای مختلف دینبروز سبک .9

 ای شود. های فرقهتدریج موجب جدال و درگیریبه
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ها نشان از تردید ایرانیان دربارۀ کارکرد اجتماعی دین دارد. روشن است نتایج پژوهش .10

)مرکز پژوهشی مبنا،  که با فراگیری این تردید، در اصل حاکمیت دینی تردید خواهد شد  

1398 :107-109) . 

 

 گیرینتیجه
داری در پاسخ به این سؤال تنظیم شده است که وضعیت دینی ایرانیان از  بخش وضعیت دین

توان از دو سازوکار جداگانه  منظر واحدهای تحلیل چه میزان است« برای پاسخ به این سؤال می

شده دربارۀ  های حاصلارجاع به داده  .الف:  (637-634:  1398)مرکز پژوهشی مبنا،  بهره جست  

میانگینمیزان دین ترکیب و  تجمیع،  با  این روش  در  تحلیل:  در واحدهای  کل  از  داری  گیری 

داری ایرانیان ارائه داد. مطابق با این روش و  توان تصویری از وضعیت دینهای مذکور میداده

اج کرد که میانگین  توان چنین استنت واحد پژوهشی می  ۲۲آمده از  دست های بهمراجعه به داده

که در پژوهش حاضر برای تحلیل  -درصد است. بر مبنای طیف لیکرت  70/ 4داری ایرانیان دین

داری دین   از نظردرصد ایرانیان    59بیش از    گفت کهتوان  می  - گانه انگاشته شده است آسان سه

درصد    11وضعیت مطلوا داشته و در درجات »خیلی باال  و »باال  قابل تفسیر هستند. حدود  

 درصد نیز در وضعیت »بینابین  قرار دارند. ۲9در وضعیت نامطلوا و 

ها به  داده  ،داری در واحدهای پژوهشی: بر این مبناهای مرتبا با ابعاد دینارجاع به داده  .ا

ابعاد دین که شرحش گذشت تفکیک  دین  ؛شوندمحاسبه می  ، داری  ابعاد  معنا  این  در  به  داری 

و محاسبه می تجمیع  تحلیل  ابعاد شش  ،سپس  و  شوندتمامی واحدهای  ترکیب و  تمامی  گانه 

میانگین    ، واحد پژوهشی  100آمده از نزدیک  دست های بهشوند. متناسب با دادهگیری میمیانگین

درصد ایرانیان در   54نزدیک    ،درصد برآورد شد. در این میان  71/ ۲داری  کل تمامی ابعاد دین

اند در حد »کم  و  د نیز اظهار داشتهدرص 13/ 4اند و زیاد  اهتمام دینی داشتهحد »زیاد  و »خیلی

درصد نیز در درجة »بینابین  قابل تفسیر    33/ 7اند.  کم  تعلقات و رفتارهای دینی داشته»خیلی

طور نسبی  به  ،شده از روش نخست های حاصلداری با دادههستند. با مقایسه این میزان از دین
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که    طوریان در عصر حاضر دست یافت؛ بهداری ایرانیای متقن از وضعیت دینتوان به نتیجهمی

 درصد عنوان کرد.   71داری ایرانیان را حول توان با ضریب اعتبار باال میزان دینمی

است عنوان   که   گفتنی  پایبندی  میزان  است  آمارهای ممکن  یا  جرائم  برخی  آمار  با  شده 

ر این پژوهش بدان ظاهر در تضاد باشد. روشن است که آنچه د نهادهای قضایی و انتظامی به 

پیمایش  نتایج  است،  شده  نظرسنجی استناد  و  خوداظهاری ها  مبنای  بر  که  است  کشوری  ها 

 کنندگان هستند.مشارکت

 

 داریداری ایرانیان با ارجاع به میانگین کل ابعاد دینمیزان دین .12 جدول

 داری ابعاد دین
 برآورد وضعیت 

 ( 100میانگین )از  کم  متوسا زیاد 

 3/84 3/5 3/1۲ 9/8۲ اعتقادی

 5/78 1/5 5/۲3 4/7۲ عاطفی

 5/67 8/17 7/33 6/48 دانشی

 4/67 9/7 8/4۲ 3/49 اخالقی 

 ۲/67 5/9 7/39 8/50 شرعیات

 6۲ ۲/33 6/43 1/۲3 عبادی 

 

داری  توان تا حدودی دینمی،  هاها و نظرات نخبگانی با این ویژگیبا تطبیق نتایج پژوهش

البته در این میان نباید از روندها، بازیگران و عوامل    .ایرانیان و مسیر آیندۀ آن را حدس زدغالب  

شد؛   غافل  عوامل  چوناثرگذار  برخی  تقویت  دین  ،با  مسیر  است  کند.نیز  داری  ممکن    تغییر 

البته  داری ایرانیان در حوزهدین  گفته شد،  گونه کههمان های مختلف تغییراتی داشته است که 

توان از ثبات در برخی ابعاد و صعود یا که می  ایگونهشیب تغییرات مالیم، اما معنادار است؛ به

برای    .داری ایرانیان است ی آغاز تغییر در نوع دینبه معناسقو، در برخی ابعاد دیگر گفت که  

ها، اعتکاف و راهپیمایی  برخی مناسک مانند شرکت در عزاداری  گرفتناوجاهد  هرچند ش   نمونه،

تواند گویای تغییر داران و مقیدان به شرعیات نیز هستیم که میاربعین هستیم، شاهد کاهش روزه
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داری گذشت،  گانة دینهایی که در ابعاد پنجگرا باشد. طبق روندداری از تعبدی به مناسکنوع دین

در ابعاد اخالقیات    ؛داری ایرانیان در ابعاد اعتقادات و شرعیات سیر نزولی داردکه دین  روشن شد

 عد ایمانیات و معنویات سیر صعودی دارد.بُ پایدار بوده وو عبادات تقریبا  

ها   داریداری  و »تکثّر در دیننظران از این تغییرات با عنوان »انتقال نوع دینبرخی صاحب 

گرا،  جمع  ،یداری اجتماعاز دین  ندهیآ  رانِیدر ا   نید  توان گفت احتماال می  ،کل  کنند. دریاد می

خواهد رفت؛   شیپ  یگرا و شخصانسان  ،یداری فرددین  یبه سو   یتا حدود  نهیخدامحور و نهاد

شود،    یمنته  انیرانیداری ادین  ب یدر ترک   یبزرگ   رییتحول به تغ  نیکه ا  ست یبدان معنا ن  نیاما ا

ا فقا  شد.  عیتسر  وبیشکمروند    نیبلکه  دین  ژه یوبه  مردم  خواهد  سمت  به  داری  جوانان 

پاک، اخالق ترک   یگرا، عرفانخودمرجع، قلب  به  یبیو  نه  البته  صورت  و مدرن خواهند رفت؛ 

 انهی داری عامبا دین  یو سنت  ی حداکثر  یداری رسمدین  یستیهمز  ،ی. همچنینتحول عمده و کل

  تی به رسم  یتا حدود  تکثر  و   یبه آزاد  لیم نتیجه    و در  است   ینی بشیو مدرن قابل پ  یحداقل

در کنار هم    غیردینی  زیو مدرن و ن  یسنت   ینهادها  ب یترک   نده،یآ  رانِ یدر ا  .شناخته خواهد شد

 .شوندی م داریپد
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