
 

 یردا نیدیابی  چرایی تنوعبررسی 

 1در جامعه ایرانی
 

 2نویسنده مسئول() یاور عیوضی

 3محمدتقی دشتی

 چکیده

امری ثانوی و برساختی  آن راداری را امری طبیعی و گوهری و چه اینکه  یابی دین چه بخواهیم تنوع
مندی آن در یک جامعه و حاکمیت استوار بر دین بر کسی پوشیده نیست. افزایش شانس  بپنداریم؛ مسئله

گرایی، کاهش مشارکت اجتماعی مردم،  ها، تضعیف ملی داری های منتسب به دین واگرایی نزد گروه تضاد و
بنابراین ؛ ی ایرانی است داری در جامعه یابی دین ها و... انبوهی از پیامدهای احتمالی تنوع گذاری ناکامی سیاست

ها در رویارویی با چالش شده و  آشفتگیی  یابی و نمایاندن تجویزات معطوف به آن، بازدارنده فهم چرایی تنوع
نهد؛ چرا که برابر با  داری پیش می شناسی دین از سویی دیگر الگویی برای گسترش مطالعاتِ تبیینی گونه

اند و از  داری پرداخته های دین داری یا گونه های دینی به توصیف و بازشکافی دین ها، بیشتر پژوهش بررسی
اند. از این رو پژوهش کنونی در پاسخ به این پرسش هماهنگ شده  ها سست شده یابی پرداختن به چرایی تنوع
داری روبرو هستیم؟ جهت پاسخ به پرسش یاد  با تنوع دین -حتی در فضاهای دینی -که چرا در جامعه ایرانی

یافته نخبگان دانشگاهی و حوزوی  ساخت مصاحبه نیمه فنشده، پژوهش کونی از روش تحلیل مضمون و 
دهنده در دو بُعد  ی سازمان گر زیر، چهار مقوله گر آن است که هجده تبیین گرفته است. برآیندها نمایانبهره 

داری یاری  به دوام و تشدید گوناگونی دین« داری یابی دین حمایتگرهای تنوع»فراگیر با ایجاد تم مرکزیِ 
از دیگر دستاوردهای پژوهش کنونی های چهارگانه  رسانند. نمایاندن راهبردها و راهکارها حول سیاست می

 .است
 

 .یابی داری، واگرایی، تحلیل مضمون، حمایتگرهای تنوع دین های کلیدی:  واژه
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 لهئمس  بیان

امری  برای جامعه بشری، شده و شمردهدین نزد اندیشمندان علوم اجتماعی از نهادهای نخستین 
ها، دین به اشکال  ها و مکان ها در زمان گوناگونی شود. به این معنا که فارغ از ازلی و ابدی انگاشته می

و تحوالت بسیاری  ها بررسی دگرگونیهمیشگی داشته است.  آمادگیدر جهان زیستی انسان،  گوناگون
 دوره چیه در راستیبخشی از این روندها بوده است. به  همچونحضور پررنگ دین  گر نشان ،از جوامع

 را او ینیع و یذهن های سرگرمیاز  یا گوشه و نداشته بشر یزندگ در ینقش نید که نبوده یا زمانه و

پژوهی و مطالعات  برخوردار بوده که امروزه دین ارزشیاز چنان  چالشیچنین  .باشد نکرده اشغال
معرفتی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب  گوناگونهای  با دین و تجلیات آن در حوزه وابسته

درونی همواره در  گوناگونیفرازمانی و فرامکانی فارغ از  راستینگییک همچون دین  ؛ بنابراینکرده است
خود را از گرایش  چون و چرا بیتواند  هیچ انسانی نمی دیدگاه،از این  .حیات بشری حضور داشته است

است ده به دین دیگری پناه بر به راستی، کند میکند. اگر کسی یا جریانی از یک دین گریز پیدا  تهیدینی 
شده است.   دچار دگرگونی ،ایرانی نیز همواره در نسبتی که با دین داشته ی جامعه (.08: 5739میثمی، )

اجتماعی و به  ناهمگونهای  آستانهرنگ نشده و در  دین با گذشت زمان کم ،شد تصور می با اینکه
بنابراین دین ؛ فته استیا ماندگاریناپذیر جوامع انسانی تلقی شده و  بخش جدایی همچون تازهشکلی 

عصری به  های دگرگونی با اینکه، در عرصه اجتماع، زنده و پویا بوده و داری دینو تجلیات آن مانند 
در هر پژوهشی  داری دین های گونهاز  زمانی که دهند؛ اما باید روشنگری کرد، ه میمسیر خود ادام

برای  داری دینکه  روشن ساختهرا برای خود  انگاره، این پژوهش که توان گفت ، میآید سخن به میان می
دین بودن افراد است  یا بی دار دیناجتماعی، واجد تکثر، تنوع و فارغ از دو قطبی  -امری انسانی

« ها داری دین»ما با به راستی( و 99: 5790پور و معمار،  ؛ نقل شده در حسن5933، 2و آرگیل 1)هالمی
 (.5: 5795 زند، مواجهیم )شجاعی« داری دین»و نه 

 مند سازی، خارج از انسان سازمان اگر دین را امر الهیاتی و قدسی در نظر بگیریم که طی فرآیند برون
کنشگران( با دین  انبوهی ازو حالتی اشاره دارد که در نسبت بین کنشگر )یا  سرشتبه  داری دینشده، 

مشترک معنایی و  جایگاهد با افرا از یانبوهبنابراین قرائت و فهم مشابهی که ؛ شود برساخت می
به درک  داری دین ه راستیبدهند.  را نمایش می داری دیناز  جدا ی گونه ،اجتماعی نسبت به دین دارند

از این . انجامد نید کیدر درون  ینید یها از گونه یا به دامنه تواند یکه م شود یم وابسته نیاز د ژهیو
 دستخوشای  بیش از هر جامعه ،حضور دین ی واسطهه و گوناگون ایرانی ب متکثر ی جامعه دیدگاه

، بررسی تبیینی کنونیپژوهش  چالش، راستینگیراستا با چنین  است. هم داری دین ناهمسانهای  گونه
                                                           

1. Hallahmi 

2. Argyle 
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 نزد ایرانیان است. داری دینیابی  تنوع
توان در دو پارادایم سنتی و جدید  را می داری دین هب وابسته های پژوهشدر یک نگاه کالن 

کارکردی،  های پژوهشآن  ی و به واسطه داری دینبندی کنیم؛ پارادایم سنتی با تمرکز بر میزان  ستهد
های دانشگاهی را به خود  از پژوهش چشمگیریسهم  ومطرح بوده  داری دینپیامدی و تبیینی دین و 

؛ بوده است چیره مراکز پژوهشی و دانشگاهی همگیها این پارادایم بر  که دهه ای واگذار کرده؛ به گونه
و در نهایت سنجش کم و کیف آنها نزد جوامع  داری دینهای  شناسی گونه گرداما پارادایم جدید، 

شناسی کیفی و لحاظ  روش فراگرفتنبا  گوناگونیآماری تمرکز دارد. در این پارادایم، محققان  ناهمگون
 از برخی به زیر جدول. اند پرداخته داری دین گوناگونهای  به احصای گونه ناهمتاهای  معیارها و مالک

 .است پرداخته -اند شده داده تعمیم یا بازگو ایرانی جامعه برایکه - داری دین های گونه

 ایرانیان داری دینهای  شناسی برخی از گونه

 داری انواع دین محقق

 ردینداراندینی، جداشدگان از دین، غی و بی داری دینپایدار و مستحکم، مردد بین  (56.5محدثی )
 مدارانه اخالق داری دیننسلی،  داری دین (56.2اسدی )

 جوانان داری دینیافته  ابعاد تحول (..56ترکمان دهنوی )
 ترکیبی، بریکوالژ، پسامدرن (56.5خواه ) فراست

 بازنگرانه (0227خسرو خاور )
 گر خصوصی، تکثرگرا، گزینش (56.1توسلی و مرشدی )

 فردگرا (..56آروین )
 ترکیبی، مدرن (56.0محمدی )

 گرایانه، مدرن پاکان، اخالق قلب (56.5بیابانی )
 شکل بی (56.5آزاد آرمکی و غیاثوند )

 مسجد نرو، متناقض مؤمنان (.567زاده ) سراج
 )معتقدان( نهینهاد ریغنهادینه شده )متعلقان(،  (.022نیکولت و ترسچ )

 بریکوالژ (0225ساروگلو )
 تفاوت، شعائرگرا ضعیف، بی (...5مورو )
 یافته شده، دین اشاعه دین نهادینه (7..5دایلر )

 تشیع علوی، تشیع صفوی شریعتی
 اندیش اندیش، تجربت اندیش، معرفت مصلحت سروش
 دین از انسانی دین، قرائت از رسمی قرائت شبستری مجتهد

 گرا بنیادگرا، تجددگرا، سنت ملکیان

 نه، بنیادگرایانه، نواندیشانهگرایا سنتی، سنت کدیور

 جدید گرایی گرایی، سنت رادیکال، سنت گرایی اسالمی، اسالم سکوالر، تجددگرایی شپرد ویلیام

 انجمنی، جماعتی (5.56لنسکی )
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 داری انواع دین محقق

 حکومتی، سکوالر، متجددانه، ترکیبی، الئیک، شریعتمدارانه، عامیانه رسمی (56.5زارع )

 گرا ثرتگرا، ک انحصارگرا، شمول جان هیک
 گرا خودکامه، انسان اریک فروم

 گرا )شخصی( گرا )نهادی(، درون برون آلپورت
 سنتی، مدرن پارسا
 خودمرجع داری دین (..56پور و معمار ) حسن

دارد به  تالش داری، دینکیفیات  با مفروض انگاشتنای  از چنین دغدغه گذاربا  کنونیاما پژوهش 
است  پرسش، پاسخ به این کنونیپژوهش  چالشترین  ، اساسیبه راستی بپردازد. راستینگیتبیین چنین 

 گون شده است؟ و گونه دو روتا این اندازه در جامعه ایرانی  داری دینکه چرا 
 ،در جهان  فرهنگی ایرانیان داری دینو تقویت گوناگونی  آفرینشاز این رو، تمرکز بر شناخت، 

 کنونیطلبد. پژوهش  به خود می بازگشتاهبردها و راهکارهای که ر ای است انگاشته شده نادیده نگرانی
موجود و  جایگاهبه درکی روشن از  ،کنندگان های مشارکت ها و قضاوت گیری کوشد تا فارغ از جهت می

 .به ما بنمایاندرا نیز  ییها شنهادیپاز رهگذر چنین فرآیندی  دست یابد تاآن  ی پدیدآرندهبستر 

 چارچوب نظری

داری معطوف به  شود؛ بنابراین دین حالتی است که در نسبت بین انسان و دین برساخت میداری  دین
ای، بایستگی بحث و بررسی  ها و ترجیهات معطوف به دین است. وجود چنین انگاره ها، طرز تلقی نگرش

اخت های گوناگون اجتماعی و معرفت توجه دارند، پرد یی که به نسبت بین جایگاهها یتئورآن دسته از 
ای  شود. چالش هسته شناسی معرفت برجسته انگاشته می شود. از این دیدگاه رویکردهای نظری  جامعه

تعین »گرچه با تعابیر گوناگون است. منظور از « تعین اجتماعی معرفت»شناسی معرفت چالش  جامعه
ی ها نظامها و  ، نظریهها ها، افکار، ذهنیت این است که خاستگاه، سرآغاز و یا نماد ایده« اجتماعی معرفت

گیرند و به  های اجتماعی شکل می معرفتی ]چون دین[، جامعه است. به بیان دیگر، معرفت در چارچوب
این چالش مشغولیت مهم ذهنی مکاتب فلسفی و نظری  ؛ واند های اجتماعی وابسته پارامترها و واقعیت

را در  2گرایی و نسبیت 1گرایی ی تاریخای و مارکسی بیشتر رویکردها بوده و محافل فکری هگلی، نیچه
های یاد شده، مبنای  ها و گنجایش هر کدام از نحله اند. با درنگریستن تنگنا پیوستگی با آن به کار گرفته

 گرایی تغذیه خواهد کرد: گرایی و نسبت نظری پژوهش کنونی از تفسیرگرایی، کنش

ر یا علم تفسیر است. در باب هرمنوتیک یا هرمنوتیک به معنای هنر تفسی ها: یابی تفسیرها و تنوع
                                                           

1. Historicism 

2. Relativism 
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شالیر ماخر )و با  از آن  ها  دو دیدگاه اساسی وجود دارد: یکی از این دیدگاه روی هم رفته ،علم تفسیر
کمی اغماض ویلهم دیلتای( است. او بر آن است که فهم و تفسیر، دوباره تجربه کردن و بازسازی 

 نویسندهها و مقاصد  کوشد به نیت متن می راهی مفسر از متن است؛ یعن ی گردآورندهذهنی  کارهای
گاهی یابد. دیدگاه دوم  ، مستلزم گزارههایدگر و گادامر است. این دو فیلسوف برآنند که فهم و  از آن  آ

یقینی  ی گزارهنیست و همچنین آنان بر این باورند که  شدنی انگارهبدون  ی گزاره اساس ازو است  انگاره
بیهوده است. به نظر او  انگارهکند که جستجوی فهم بدون  دارد. حتی گادامر تصریح میاز متن وجود ن

یا افق فهم مفسر و افق متن. افق مفسر  کنونیهای گذشته و  یعنی افق 1ست؛ها ، مستلزم ترکیب افقگزاره
ما  وجود ندارد. پایانیاما هیچ تفسیر عینی و  ؛شود تعدیل می همیشهدر مواجهه با اشیا و متن، 

ها و  گزارههای پیشین است،  گزارهتر یا بهتر از  ما درست ی گزارهکه  آسوده باشیم دلتوانیم  نمی
: 5777تجدیدنظر و بازنگری آینده است )ذوالفقاری، فراروی  ،های گذشته گزارههای ما درباره  داوری

ون دینی اسالمی، از نگرش تفسیری، آن را درباره مت گونهاین  ریتأث(. محمد مجتهد شبستری تحت 37
شود که در عالم انسان،  می چنین بازگو یدگاهیدجمله قرآن مطرح ساخته است. بر اساس چنین 

ی است و همواره پیدایی دها َظنی و اجتها همه قرائت ،به نام قرائت قطعی االنطباق نداریم راستینگی
: 5775ود ندارد )شبستری، های جدید امکان دارد و از جهت منطقی، هیچ مانعی برای آن وج قرائت
گوید: فهم و  گوید: مسلمات دانش هرمنوتیک و دانش تاریخ به ما می (. وی در تعبیر دیگری می703

ها و انتظارات و  انگارهها و  فهم بدون پیش ،تاریخی رخدادتفسیر هیچ متن دینی و بازسازی هیچ 
گا برآیند اینکهممکن نیست )همان(.  ها دلبستگی جهان حیاتی فرد در  پایانها و در  هینقش تجارب، آ

یابی در  تنوع های سرچشمهتواند یکی از  است و این گرایش تفسیری می ی ارزش شایستهها بسیار  گزاره
 باشد. ها داری دین

گاهی را  :گرایی عین و ذهن نسبت یعنی « موقعیت» بروندادهمسو با آرای مارکس مانهایم نیز آ
مانهایم  «2گرایی نسبت» ی هانگارداند.  اوضاع اجتماعی و تاریخی می از شرایط و انبوهیوابسته به 

تاریخی و اجتماعی وابسته است و از مرز آن  ی ویژههای  جایگاهاست که بینش به  درستیاین  گر بیان
شود و  زاده می جایگاهخود و یگانه دارد و شناخت از این  ی ویژهسرشتی  جایگاهی. هر گذرد یدرنم

مکان  وابسته به زمان و 3،«یگانه»است. به همان نسبت نیز، « حقیقی» جایگاهشرایط و  همین پیرامون
در  راستینگی یا حقیقتپردازد.  ها نمی گزارده پیش راستینگیبه  از اساسخود و نسبی است. مانهایم، 

معطوف به  راستینگی  وی  دیدگاهاست تا صفت سخن استداللی. از  راستینگینظر او، بیشتر صفت 
                                                           

1. Fusion of horizons 
2. Relationism 

3. Unique 
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 ی درباره« حقیقت»هر  بازگوییبه نفس قرار گیرد. از این دیدگاه،  راستینگیبایستی به جای  ایگاه،ج
کند. برای شناسنده )سوژه یا عامل( در  با منافع و عالئق فردی و گروهی تماس پیدا می ،جهان اجتماعی

ه در کانون آن آید که نفع و رغبت شناسند تجربه، هنگامی چیز خارجی )ابژه( به ظهور می ریانج
از راه برون شناخته  چون و چرا بیتوانند  های فیزیکی می جستارویژه از جهان تمرکز پذیرد.  ی جنبه

است  سان نیبدیندهای معنوی و اجتماعی، تنها از راه درون شناخته توانند شد. آفر که یحالشوند، در 
آورد. با بودن در درون نمود مورد دانش اجتماعی به شمار  ی چون هستههمرا  1بینی توان ژرف که می

 (.58-5: 5755شود به آن دانش رسید )مانهایم،  می« 2نگری همدالنه درون»مشاهده، یا با 
ای تا زمانی که خاستگاه  شناسی شناخت مانهایم این است که وجوه اندیشه اصلی جامعه ی انگاره
د مورد فهم قرار نتوانند گرفت. این روش ابهام باقی باشند، چنانچه باید و شای ی شان در پرده اجتماعی

به اسلوب فیلسوف و  آشکاراتا سپس  کند در بررسی خود از فرد واحد و اندیشیدن او آغاز نمی
بلکه بیشتر جستجوگر است تا اندیشه را در  ؛دسترسی یابد« اندیشه او چون اندیشه»های انتزاعی  بلندی
بسیار آرام و  ای شیوهبه  تنهافردی  گوناگونهای  اندیشه اجتماعی که -تاریخی جایگاهانضمامی  ی زمینه

ها  این انسانروی هم رفته (. پس 57: 5779درک کند )ساوجی،  ،گیرند از آن سرچشمه می گام به گام
بلکه  ؛پردازند از یکدیگر نیستند که به کار اندیشیدن می جدااندیشند، یا حتی افراد  نیستند که می

پایان به برخی شرایط و  های بی های معینی هستند که در یک سلسله پاسخ گروه آدمیانی قرار گرفته در
ای از اندیشه را کمال  د، سبک ویژهشناس میبازهای نوعی که وضع و مقام مشترک آنها را  موقعیت
کنیم، او در  گماناندیشد، نادرست است. درست آن است که  فرد واحد می نکهیااند. گفتن  بخشیده

موروثی  جایگاهیاند، شرکت دارد. وی خود را در  دیگران پیش از او اندیشه کرده آنچه اندیشیدن به
 (.77)همان:  جایگاههای اندیشگی متناسب با این  یابد با انگاره می

 نیا ی درونمایه یتمام نما نهییآ« ذهن، خود و جامعه»با عنوان  دیهربرت م کتاب :جامعه و خود ذهن،
ساختن  ی مایهو  کنند یعمل م گریکدیبا  پیوندافراد در  ،انگاره نیا یبا آرا سو هماست.  یفکر ی نحله

های  ی اجتماعی دارد و از راه تعامل در گروه جنبه سراسر «یمعن» دیدگاه نی. از اشوند یم گریکدیعمل 
م از یابد. در این انگاره فرهنگ، ساختاری واپسگرا نیست؛ بلکه فرآیندی مداو اجتماعی خلق و تداوم می

 دیتأکاز همه، زبان  تر ها، نمادها و برجسته است. در این راستا، نقش اداها، اطوارها، ژست« شدن»
 کند: بندی می های اساسی کنش متقابل نمادین را بدین شیوه صورت شود. هربرت بلومر انگاره می

 ها نسبت به چیزها بر پایه معنایی است که چیزها برایشان دارند. عمل انسان( 5

 اجتماعی در جامعه انسانی است. ی مبادله برونداداین معانی ( 7

                                                           
1. Insight 

2. Sympathetic Introspection 
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 .(5778شوند )توسلی،  این معانی در جریان فرآیند مبادله جرح، تعدیل و اصالح می( 7

هایی  شود، پدیده که تحت عنوان نهادهای اجتماعی یاد می یزیآن چجامعه و هر  نگرشاز این 
ای از  دیگر الگوهای ساخته شده ای گفتهبه ؛ آید برمیافراد  متقابل بین  شوند که از کنش ارزیابی می

آمده، تداوم یافته  پدیدکنش متقابل نمادی در بین کنشگران  راههای هماهنگ افراد است که از  کنشگری
و نهادهای آن مثل دین[ چیزی ](. به نظر مید، جامعه 75: 5738شود )مطیع،  دگرگون می سرانجامو 

ای ته  ، مقولهبه راستیآید و  آن پدید می دروناجتماعی نیستند که ذهن و خود در  بیشتر از یک سازمان
رد. به همین سان، نهاد را نیز نگ الگوهای کنش متقابل درمی همچوننشستی است. او جامعه را بیشتر 

مفهوم مید از جامعه در این است که جامعه  ارزشانگارد.  های مشترک نمی چیزی جز یک رشته واکنش
 دیدگاه(. از 5779گرد )ریتزر، ن داند و فراگردهای ذهنی را برخاسته از جامعه درمی مقدم بر فرد می را

بلومر نیز جامعه از ساختارهای کالن ساخته نشده است. جوهر جامعه را باید در میان کنشگران و کنش 
حیات جامعه را باید و  تکننده دانس های عمل بشری را باید مرکب از آدم ی جامعه»آنها جستجو کرد: 

به جامعه بشری همان کنش است و زندگی گروهی «. ها در نظر گرفت های انسان متشکل از کنش
ای از عملکردهای  جامعه از مجموعه همهاست. با این « های جاری ای از فعالیت مجموعه» راستی

 کنششانخطوط  تا ردیگ یبرمافرادی را در  جداگانه ساخته نشده است. کنشی جمعی نیز وجود دارد که
 ؛ها نه در چهارچوب ساختارهایی چون جامعه وی، انسان از نگرگاهکنند... .  را با یکدیگر هماهنگ می

هایی را که افراد  ایستاردامنه برای آن اهمیت دارند که  کنند. ساختارهای پهن ها عمل می ایستاربلکه در 
سازند که آنها را قادر به  نمادهای ثابتی مجهز می دهند و کنشگران را به شکل می ،کنند در آنها عمل می

 (.557: 5798کنند )انواری،  عملکرد می

یابی  تبیین تنوع در راستایتوان وجه اشتراکی بین آنها  گانه می به رغم تمایزات فکری رویکردهای سه
کنشگران نیز از  ی گزارههای اجتماعی، فهم و  جایگاه. به این معنی که به رغم اهمیت نمایاند داری دین

نظامات معنایی، زبان و الگوهای نگرشی در تعاطی با  به درستیبرخوردار است.  دوچندانی ارزش
بنابراین، فهمی که افراد نسبت به منابع معنایی دین و ؛ هستند پرسمان گر   های اجتماعی تبیین جایگاه

 باشند. می داری دینها در الگوهای  بییا تنوع سرآغازدارند؛  ها دگرگونیها و روندها و  ، بدیلداری دین

 شناسی روش

نزد  داری دینیابی  بررسی چرایی تنوع -حاضر در پژوهش چالشترین  با توجه به اینکه اساسی
گیری از رهیافت کیفی  بنابراین بهرهد؛ دینی دار های پژوهشو تازگی را در  نوآوریحدی از  -ایرانیان

 شمردههای پژوهش با رویکرد کیفی  یکی از روش همچون 1یابد. روش تحلیل مضمون می بایستگی
                                                           

1. Thematic Analysis Method 
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بندی است.  بندی و مقوله دسته فناز  گیری بهرهشود که در پی کشف معانی و مقاصد پنهان با  می
ترین واحدهایی هستند  ها پرارزش ( عنصر کلیدی در این روش است. مضمونThemeتم ) ی درونمایه

است که از یک کلمه  ای ویژهو منظور از مضامین معنای  شوند درنگریستهباید  درونمایه واکاویکه در 
و گزارش الگوهای  واکاویشود. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت،  می دریافتهیا جمله یا پاراگراف 

های پراکنده  های متنی است و داده داده کاوشیندی برای آهای کیفی است. این روش، فر موجود در داده
. تحلیل مضمون، (Braun & Clarke, 2006)کند  های غنی و تفصیلی تبدیل می هرا به داد گوناگونو 

های کیفی به کار رود.  روش بیشترتواند در  یندی است که میآبلکه فر ؛نیست ای ویژهروش کیفی  تنها
 د.نکن بندی می صورت شیوهیند انجام تحلیل مضمون را بدین آعابدی و همکاران فر

 نیند انجام تحلیل مضموآفر

 اقدام آشنا شدن با متن مرحله

و  موشکافی
 توصیف متن

 آشنا شدن با متن
 ها )در صورت لزوم( مکتوب کردن داده

 ها داده ی دوباره بررسیاولیه و  بررسی

 های اولیه نوشتن ایده

ایجاد کدهای 
 و کدگذاری اولیه

 نیمضام چارچوب سازی آمادهپیشنهاد چارچوب کدگذاری و 

 تر های کوچک تفکیک متن به بخش

 ها های جالب داده کدگذاری ویژگی

جستجو و شناخت 
 مضامین

 مضامین چارچوبکدها با  برابرسنجی

 های کد گذاشته متن مضامین از بخش آوری برون

 پاالیش و بازبینی مضامین

تشریح و 
 تفسیر متن

ترسیم شبکه 
 مضامین

 همخوانی مضامین با کدهای مستخرج وارسیبررسی و 

 مضامین سامان دادن

 دهنده و فراگیر انتخاب مضامین پایه، سازمان

 مضامین ی ترسیم نقشه

 مضامین ی ید شبکهأیاصالح و ت

تحلیل شبکه 
 مضامین

 گذاری مضامین تعریف و نام

 مضامین ی توصیف و توضیح شبکه

ترکیب و ادغام 
 متن

 تدوین گزارش

 تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صریح آن

 ها های جالب داده استخراج نمونه

 تحقیق و مبانی نظری های پرسشتحلیل با  برآیندکردن  وابسته

 ها واکاوینوشتن گزارش علمی و تخصصی از 

ه کارگیری شده در این شیوه پژوهش، قالب مضامین و تحلیل شبکه مضامین است که به ابزارهای ب
صورت سلسله  تی از مضامین را بهروند. قالب مضامین فهرس معمول در تحلیل مضمون بکار می ی گونه

سازی مضامین اساسی )کدهای کلیدی و نکات  کند و منظور از شبکه مضمون، منظم مراتبی بازگو می
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از ترکیب زیرمقوالت(  برآمدهبندی مقوالت و مضامین  مضامین )دسته یده سازمانکلیدی متن( و 
ش نمایش است )عابدی جعفری و دیگران، دهنده و رو اصل سازمان مانندای شبیه تارنما به  است. نقشه

 واکاویبین آنهاست. جهت  پیوندهایمضامین و تصویرسازی  ی (. به عبارتی ترسیم نقشه538: 5798
 افزار نرماز کیفی بهره برد که در گزارش حاضر  گوناگونافزارهای  از نرم توان یمو ترسیم شبکه مضامین 

MAXQDA افزار از همان منطق کدگذاری دستی بهره  در نرم کدگذاری سازوکار است. به کار رفته
افزار  از کدگذاری دستی و نرم برآمده برآیندن یخطای ناشی از کدگذاری ب ی گمانهبرد؛ بنابراین  می

و گرفته  بهرهبازآزمون  -دیگر برای سنجش اعتبار پژوهش از روش آزمون سویموضوعیت نیافت و از 
شد و با توجه به اینکه توافق  برآوردگیری از روش هولستی  بهره این دو کدگذاری با برآیند در سنجش
 پذیرفتنی(، 95آمده ) به دستدرصد قابل اتکاست؛ عدد هفتاد متعارف باالی  ای ه گونهکدگذاری ب

 شود. تلقی می
PAO = 

  

     
    

   

       
      

معیارهای »پیوند با  در واحدهای تحلیل در این پژوهش، نخبگان دانشگاهی و حوزوی
ساخت  های نیمه مصاحبه فنگیری از  آوری اطالعات با بهره باشند. جمع می پژوهش 1«گنجی درون

 چون نمودارها و جداولهمو امکانات بصری  Max Mapsاز  گیری بهرهبا  پایانیافته بوده که در 
گیری  نمونه» ی گونهکیفی از  گیری هم به اقتضای روش پژوهش نمونه ی اند. شیوه شده نمایانو  واکاوی

ها به حد اشباع  ها به فراخور نیازهای پژوهشی تا جایی که یافته است؛ به این معنا که نمونه« نظری
ی نمونه در پژوهش کنونی به ترتیب  جامعهشوند.  صورت هدفمند انتخاب و بررسی میه ب ،برسند

آذر، دشتی،  ، بیگی، پویافر، داداشیبهروزلک ها اورعی، بستان، حروف الفبا عبارتند از: آقایان/ خانم
  نیا، فتحی، کالهی، محدثی، میرسندسی و نجاتی الدین، صادق زاده، شرف ذوالفقاری، رحمانی، سراج

 حسینی.

 های پژوهش یافته

ها در  بر تقویت گوناگونی هایی سازهریزی شده که چه علل و  طرح نگرانیبا این  کنونیبخش 
رگذارند؟ جهت پاسخگویی به این پرسش بنیادین، متناسب با ماهیت رویکرد اث داری دین ی گستره

دنبال شده است. ها از مسیر استقرا  کیفی و لحاظ اقتضائات روشی تحلیل مضمون، دستیابی به داده
 است: یاد شدهیند آمراحل زیر گویای فر

 گام نخست 
 پرهیز در راستایشوند.  یه تبدیل میها( به کدهای اول های احصا شده )از مصاحبه مصادیق و گزاره

                                                           
 . اهلیت و صالحیت متناسب با پرسمان1
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کدهای اولیه( اکتفا خواهد شد. در این مرحله مرحله )این  دستاوردبه  تنهااز اطناب و رعایت اختصار 
 مفهوم ُمناظر کدگذاری شدند. 579گزاره و مصداق با محتوای تبیینی در  798
 گام دوم 

شوند. طی چنین  می دگرگون« ضامین پایهم»کدهای اولیه بر مبنای تمایزات و تشابهات درونی به 
 بندی شدند. مضمون پایه صورت هجدهکد اولیه ذیل  579یندی آفر

 گام سوم 
 «دهنده مضامین سازمان»ها و تمایزات زیر  مضامین پایه در یک سطح انتزاع باالتر بر مبنای مشابهت

داده  کاهش هدهند ن سازمانمضمو چهارمضمون  پایه به  هجده ای که ؛ به گونهشوند بندی می دسته
 شدند.
 گام چهارم 

شکل « مضامین فراگیر» زیر نامدهنده بر مبنای همان منطق، ابعاد تئوری را  مضامین سازمان
مضمون فراگیر قرار گرفتند و ابعاد  دو زیر هدهند مضمون سازمان چهاردهند. وفق چنین ضرورتی  می

 تئوری را شکل دادند.

 گام پنجم 
 محتوایی مضامین فراگیر است.ۀ گر با لحاظ دامن تبیین ی نظریه زیر نام« مرکزی تم  »انتخاب 

 مسیر حصول به تم مرکزی

 
ارائه شود؛ ناگزیر به تبدیل متون و  ها سازهبندی منظمی از علل و  بنابراین برای اینکه صورت

یابی  تنوع»ای تبیینی روایتی کلی از فض نمایاندن پایانها به مفاهیم ُمناظر و در  مصادیق مصاحبه
 گیری از مضامین هستیم.  با بهره« ایرانیان داری دین

دهنده و فراگیر( طرح  به استخراج کدها و مضامین )پایه، سازمان وابستههای  در جدول زیر یافته
های  رعایت اختصار و محدودیت در راستایهای تبیینی،  اشاره شد، بخش یافته همچنان کهشده است. 
های معطوف به کدها  مصادیق و گزاره یادآوریقرار داده و از « کدهای اولیه»طه سرآغاز را پژوهش، نق

 کرده است. پرهیز
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 ایرانیان داری دینکدها و مضامین تنوع 

 نیمضام

فراگیر )ابعاد 

 تئوری(

مضامین 

 دهنده سازمان
 کدهای اولیه مضامین پایه

 -ساختاری
 کارکردی

نقش و 
کارنامه 

 ها بدیل

 اری دشمناناثر دستک
 فراوانی( .)

 تبلیغ اسالم منهای روحانیت
 سنتی کسب معرفت منشأاز  داران نیدپروژه جداسازی 
 تخریب روحانیت

 داری انحرافی و خنثی ترویج دین
 بردن ساختار سیاسی منبعث از قرائت سیاسی از دین سؤالزیر 

های ظالمانه در راستای ایجاد فشار به دولتِ دینی و ایجاد  تحریم
 نارضایتی اجتماعی

 های تبلیغی مخالفان ای از جریان حمایت رسانه

 نظام تربیتی سکوالر
 فراوانی( 1)

 نظام تربیتی سکوالر
 علوم انسانی غربی در مراکز علمی و فرهنگی

 فضادهی به شیوع تفکرات فمینیستی
 اصالت تفکرات مبتنی بر سکوالریسم، امانیسم و پوزیتیویسم

 های دینی ادی روشنفکران دینی به قرائتاثر رویکردهای انتق

 محوری جریان مداح
 فراوانی( .)

 ترغیب به واگرایی و نفرت
 ، خام، حساس و بدون مبنامستند ریغطرح مطالب 

 یابی گریه و شیون به جای تفکر و شعور اصالت
 های نامتعارف عزاداری یابی شیوه رواج

 یگرایی بر محتواگرایی در فضای دین چیرگی صورت
 دامن زدن به پیوند مرید و مرادی

اشخاص و  نقش
 یمذهب یها گروه

 ناهمسو با انقالب
 فراوانی( 1)

 ها با گفتمان دولت دینی ها و ناکارآمدی سازی آسیب مرتبط
 ها از وقایع سازی ها و روایت افراط در خوانش

 های مذهبی دامن زدن به دوگانگی
 گسترش ناتوانی دین در مدیریت جامعه

 بیرق ییپاسخگو ییتوانا
و  ازهایبه ن یقرائت رسم
 فراوانی( 1) مطالبات

 ی علم و میزان پاسخگویی به نیازها میزان توسعه
 ینید یها لیبد به دست یو روش ییمحتوا ،یمناسک یها یساز جذاب

در  یجامعه صنعت یناکام
 ینید یازهایپاسخ به ن

 فراوانی( .)
 معناپیدایی ابهام و بحران معنویت و 
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مدیریت 
دینی 
 ناکارآمد

الگوهای تبلیغ و تربیت 
 معیوب

 فراوانی( 62)

 ها فعاالنه در قبال هجمه ینداشتن استراتژ
ها و قواعد  سازی به پاداش ی مبتنی بر تحکم و اجبار )با مرتبط شیوه

 اداری(
 تولید انتظارات افراطی از توانایی دین برای مدیریت جامعه

 گرایان علمافکنی با علم و  تقابل
 های غیر قدسی )مثل حوزه سیاست( ی امر قدسی به حوزه توسعه

 ها بازنمایی مناسکی از دین توسط رسانه
 جهل معرفتی به دین

 های ملی و دینی افکنی بین برخی سنت تقابل
 توجهی به اعیاد و مناسک ها و کم افراط در عزاداری

 ینید ینجارهاها و ه از ارزش یبرخ یساز نگاه نامتوازن و برجسته
 گیری از ابزارهای امروزین تبلیغی سستی در بهره

 داری القایی با سبک زندگی مردم ناهمخوانی سبک دین
 فقدان توان دین رسمی در معنابخشی جهان جدید

 داری رسمی به اریکه قدرت تکیه زدن دین
 عدم لحاظ اقتضائات و نیازهای مخاطبان

 پذیری انحرافی و ناقص الگوی جامعه
 هها و مسائل مستحدث با چالش ینید یها گفتمان های سازهع مواجهه نو

های  برخی از ناکارآمدی
 روحانیت

 فراوانی( 57)

 روشی روحانیت و بسندگی به فنون سنتی تأخر
 محتوایی فقه از جامعه تأخر

 طرح مباحث فقهی کهنه
 ناتوانی در پاسخگویی به نیازها و مطالبات عصری

 گوناگون یها در عرصه تیروحان یعدم کنشگر
 طیمتناسب با شرا دیجد یساز در گفتمان تیروحان یتوان کم

 کاهش موقعیت روحانیت
 گریمواجهه آنها با همد یو چگونگ تیروحان یانشعابات درون

 شیاز رسالت خو یو دور تیروحان یها تیاولو رییتغ

 نیمضام

فراگیر )ابعاد 

 تئوری(

مضامین 

 دهنده سازمان
 کدهای اولیه مضامین پایه
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 ساختار دینی ناکارآمد
 فراوانی( .5)

وش، مدیریت و ساختار نهادها و ...( از دوری ساختار دین )منابع، ر
 های جامعه چالش

 ها عدم بروزرسانی محتوای آموزش
 عملکرد معیوب در پیوند با تربیت مروج دینی

 محوری در فقاهت غفلت از رویکرد قرآن
 ی دین های پژوهشی غیرکاربردی در گستره اولویت

 واهاتشتت بین جریان رسمی و غیررسمی تبلیغ دین در اهداف و محت
 ها داری به دست رسانه عدم نمایاندن تصویر درست از دین

 داری های متولی امور دین تعدد سازمان
 ی جامع دینی نبود طرح و برنامه

 های نظام تبلیغ ها و استراتژی محوری برنامه شخص
 ناپذیری آنها در قبال وظایف های متولی و مسئولیت کاری سازمان موازی
 محوله

 ی حوزه از جامعهمدیریت مذهب تأخر
 های کالن فرهنگی ها و سیاست نامشخص بودن استراتژی

 -عارضی
 اقتضایی

انقالب و اثر 
گیری  شکل

 دولت دینی

 میل به نمایش دین
 فراوانی( .)

 ها ها و سنجش کنشگری عملکردی نبودن کنشگری
 گرا )در بعد برنامه و نظارت( سیاست دینی نمایشی و صورت

مت مناسک و نشانگان دینی )مثل شهر توجه صرف به کثرت و عظ
 مملو از پرچم و نمادهای مذهبی(

خواهی برخی از  تمامیت
نمایندگان گفتمان 

 انقالب
 فراوانی( 61)

 سازی علوم نگاه افراطی در اسالمی
 ها تبعیض علیه اقلیت

 داری و در نتیجه سیاست حذف های دین غیررسمی انگاشتن سایر گونه
 لی به دین توسط دولتنگاه پدرمآبانه و متو

 داری رسمی سازی ساختاری برای ظلم و فساد برای طرفداران دین زمینه
 سازی ملی توجهی به فرهنگ ایرانی در هویت بی
های حامی گونه رسمی  توجهی به قانون به دست برخی از گروه بی

 داری دین
 های امنیتی در حوزه علمیه دستکاری سازه

 زایی سیاست حصارکشی داخلی و دشمن
 ی قدرت حضور روحانیون با رویکرد انحصارگرایانه در پهنه

 بینی انحصارگرایانه و عدم پذیرش آزادی عقیده تقویت جهان
 های دینی گرایانه به قرائت نگاه امنیتی و سرکوب

 داری ای از دین ی ویژه ها به گونه مرتبط ساختن منابع و سرمایه

 نیمضام

فراگیر )ابعاد 

 تئوری(

مضامین 

 دهنده سازمان
 کدهای اولیه مضامین پایه
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ناکارآمدی دولت دینی در 
ز انجام برخی ا

 ها تیمأمور
 فراوانی( 5.)

 ها ناکارآمدی نظام مدیریت فرهنگی و هدررفت سرمایه
 فضای ولنگارانه اقدامات و دعاوی دینی

 پایین بودن میزان موفقیت نظام در تعامل با مخالفان و منتقدان
 فربه شدن نهاد قدرت و دخالت در همه چیز

 پوپولیستی شدن نهادهای سیاسی و دینی
 ها اجتماعی و مغفول ماندن آرمان -دیهای اقتصا چالش

 سستی توجه به نیازهای فراغتی توده
 کاری نظام بروکراسی کشور کم

 عدم اصالح قوانین و ساختارهای دینی متناسب با انتظارات
 داری سیاسی( داری )دین و خطاهای مدعیان دین ها سوءاستفاده

 انسداد نسبی و عدم چرخش نخبگان سیاسی
 های خویش به وعده عدم وفای مسئوالن

برخی از آثار عارضی 
وقوع انقالب اسالمی 
برای گفتمان رسمی 

 داری دین
 فراوانی( .5)

 داری در مظان انتقاد بودن نمایندگان گفتمان رسمی دین
 داری به ثروت و قدرت آلوده شدن دین و دین

 داری سیاسی داری انقالبی به دین تبدیل گفتمان دین
 انیتبندی سیاسی روح جناح

 ی آقازادگی و اشرافیت مدعیان دینی پیدایش پدیده
 ها ها و کنشگری عدم خالقیت و دستوری بودن برنامه

 فساد زیر درفش تبلیغ و توجیهات دینی
 ها اثر سوء دخالت مستقیم دین در توزیع سرمایه

 دولتی دیدن دین و نهادهای دینی توسط مردم
 قرائت رسمیهای دینی مخالف با  گیری بازار قرائت شکل

اثرات 
عارضی 
روندهای 

 -فرهنگی
 اجتماعی

های  نقش آسیب
 فرهنگی ایرانیان

 فراوانی( 1)

 موانع ازدواج و باال رفتن سن ازدواج
 ی طالق رویه افزایش بی

 نسلی گسست میان
 فقر مطالعه

 ضعف فرهنگ گفتگو

های  متنوع بودن زمینه
 ساز هویت

 فراوانی( .5)

 )تنوع بستر دین( های چندگانه قومی هویت
 های متعدد و آنمیک بودن جامعه ایرانی شکاف

 افزایش سطح سواد جامعه با محوریت سواد سکوالریستی
 ای چندگانه و وابسته با دین الگوهای توسعه
 غیردینی پهلوی سیاستِ هویتِ

 رسوبات ناشی از تهاجمات تاریخی اقوام و ملل بیگانه به ایران

 نیمضام

فراگیر )ابعاد 

 تئوری(

مضامین 

 دهنده سازمان
 کدهای اولیه مضامین پایه
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 فنو  MAXQDAافزار  از نرمو ترسیم شبکه تبیینی  نیمضام نیب پیوند یساز شفاف برای
ناظر( مُ  میکد )مفاه 579از وارد کردن  رویه نید. در اش بهره گرفته (MAXMAPS)شبکه  یساز یبصر

 میترس )حداقل یک سطح با انتزاع باالتر( نیشبکه در سطح مضام شود یم تالشو  پرهیزبه شبکه 
به لحاظ  -رویکرد  تبیینی یاد کرد زیر نامتوان از آنها  که می -دهنده هر کدام از مضامین سازمان .گردد

کفراوانی و میزان   شوند: بندی می اولویت شیوهواحدهای تحلیل بدین  د  یتأ
و  ها تیمأموربرخی از ناکامی دولت دینی در انجام  گیری دولت دینی: انقالب و اثر عارضی شکل( 5
خواهی برخی از نمایندگان  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، تمامیت گوناگونها در ابعاد  آرمان

 سازی اثر عارضی وقوع انقالب اسالمی )نیاز به هویت پایانن و در قرائت رسمی دین، میل به نمایش دی
هستند. تضعیف پایگاه و ضریب این رویکرد  تبیینی  ی ( اجزای متشکلهها آفرینی نزد بدیل و حساسیت

 چنین جایگاهی است. آورد رهداری،  های دین داری و فضادهی به سایر گونه نفوذ گفتمان رسمی دین

هویتی ایرانیان )با توجه به  منشأگوناگونی زمینه و  اجتماعی: -ندهای فرهنگیاثرات عارضی رو( 7

و شدن  اثر فرآیند جهانی
 فرهنگی ارتباطات میان

 فراوانی( 56)

 های نوظهور ی معنویت رشد فزاینده
 ای شدن دین پذیر شدن الگوی مناسکی و اثر اقتضایی رسانه رؤیت

 متنوع شدن منابع هنجارگذار
 ها اعتبارزدایی و دامن زدن به عدم قطعیت

 افزایش امکان خالقیت مذهبی
 داری های دین ها و سبک آشناسازی با قرائت

خلقیات منفی و تاریخی 
 فراوانی( .ایرانیان )

 گرایی باطن
 داری نقش پارامترهای منفی ایرانیان در تجلی منفی دین

ترجیحات ارزشی و 
 نگرشی جامعه

 فراوانی( 67)

 داری عاطفی( تجربه ناامنی مستمر و نیاز به بُعد عاطفی دین )دین
 ییگرا غربترجیحات ارزشی و انگیزشی پیرامون 

 ی حول حرافی و بیانات هیجانی عامالن دینیگذار رزشا
چون عقالنیت ابزاری، )چربش عناصر منفی فرهنگ مدرنیته 

یی، روحیه کارکردگرایانه، سکوالریسم، گرا کثرتتردید،  گرایی، تجربه
 طلبی و...( رفاه

)فشار اجتماعی و ترس  مؤمنانهنگاه فرودستانه به نشانگان و زیست 
 داری( از دین
 های سریع دینی( فودی شدن زندگی )نیاز به پاسخ فست

 های جهان غرب و نگاه مثبت به کارنامه دین غربی جذابیت
 تکثر و گوناگونی نظام ترجیحاتی افراد جامعه

 نیمضام

فراگیر )ابعاد 

 تئوری(

مضامین 

 دهنده سازمان
 کدهای اولیه مضامین پایه
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داری با رسوبات فرهنگی  فضای زیستی(، اثر فرآیندهای جهانی شدن و ارتباطات میان  ارتباط دین
گرایی( و  فرهنگی، ترجیحات ارزشی و نگرشی متنوع ایرانیان، خلقیات منفی و تاریخی ایرانیان )مثل باطن

های مرتبط با خانواده( با  های فرهنگی ایرانیان )ضعف فرهنگ رواداری، فقر مطالعه، آسیب ش آسیبنق
ی ایرانیان ها یدار نیدیابی  اجتماعی در تنوع -دهی به رویکرد اثرات عارضی روندهای فرهنگی شکل

 کارایی دارند.

، نظام تربیتی سکوالر، ها داری دین چگونگیدستکاری دشمنان در  ها: ی بدیل نقش و کارنامه( 7
های مذهبی ناهمسو با انقالب، توانایی  تقویت جایگاه هیئات و مداحان، اثر اشخاص و گروه

 ،پاسخگویی قرائت رسمی به نیازها و مطالبات و ناکامی جامعه صنعتی در پاسخگویی به نیازهای دینی
 کنند. فراهم می ها داری دینیابی  ها را برای تبیین تنوع رویکرد نقش و کارنامه بدیل

، الگوهای تبلیغ و یدین نهادهایبا این رویکرد، ناکارآمدی  سو هم مدیریت دینی ناکارآمد:( 0
های غیررسمی از  تربیت دینی معیوب در کنار ناکارآمدی روحانیت در هدایت پیروان دینی به قرائت

 دین نقش به سزایی دارند.

 ایرانیان داری دینیابی  شبکه مضمونی تنوع

 
 گیری بحث و نتیجه

ها  های اجتماعی و کنشگران  دینی به پیدایی مجموعه سو با چارچوب نظری؛ تعاطی بین جایگاه هم
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نظامات معنایی، زبان و الگوهای نگرشی در تعاطی  انجامد. به این معنا؛ و الگوهای گوناگون دینی می
معنایی دین و  ی که افراد نسبت به منابعبنابراین، فهم؛ موضوع هستند گر   های اجتماعی تبیین جایگاهبا 

 شوند. داری شمرده می ها در الگوهای دین یابی تنوع منشأها دارند؛  ها، روندها و دگرگونی داری، بدیل دین
 -ساختاری  (7اقتضایی و  -عارضی (5گانه در دو بعد  گرهای هجده  در پژوهش کنونی انبوهی از تبیین
های  از یک سو و تقویت گونه« ها داری دین»یابی به قوام و دوام  ر  تنوعکارکردی با ایجاد فضای حمایتگ

رساند. در چنین فضای  حمایتگری، کنشگران ایرانی زیر  ها از سوی دیگر یاری می داری غیررسمی دین
سو با الگوی تبیینی  بنابراین هم؛ شوند بندی می ها سامان یافته و صورت داری الگوهای گوناگونی از دین

داشته  نییتب یبه فضا ییمحتوا پیوند یستیبا ها شنهادیپاحصا شده،  الگویبا لحاظ ابعاد  نیهمچنو 
داری رسمی  های گفتمان دین سازی( جذابیت یی که از یک سو به تقویت )یا فعالها شنهادیپ باشند.

ار کرده یا های غیررسمی دینی را مه انجامد و از سوی دیگر پیامدهای منفی و واگرایانه گفتمان می
 کاهش دهد.

ای در گرو  پیگیری راهبردها و راهکارهایی است که پیرامون چهار سیاست   ایجاد چنین بستر و زمینه
 شوند: دینی پیشنهاد می

 راهکارها راهبردها ها سیاست

بهبودبخشی 
نظام مدیریت 

 دینی

کارآمدسازی فعالیت 
 نهادهای فرهنگی

 داری تحت وزارت دین ینسازی تمامی نهادهای متولی د یکپارچه
 بهبودبخشی نظام توزیع منابع انسانی با لحاظ مقتضیات میدان

 کار دینی بین نهادها و کارگزاران دخیل تقسیم
 پذیری فعالیت نهادها نظارت

 بر اجتناب از نهادسازی فزاینده و اقدامات صوری بودجه
 بگیر دینی های بودجه حذف بسیاری از سازمان

 اطالعاتی از نیروها و مروجانرصد و ایجاد بانک 
 های دینی های سازمان کارکردی کردن فعالیت

تقویت بعد پژوهشی 
 دین

 های اخالقی و عملکردی در برآورد کنشگری نهادها لحاظ کردن سنجه
 همکاری و تقویت تعامل با مراکز علمی و مذهبی داخلی و خارجی

 گیری از دستاوردهای جدید علوم انسانی بهره
 مند های دینی روش برای پژوهشپشتکار 

 ی در گستره افتهی تینیع نید ایدر مقام تحقق  نید ی مطالعهپشتکار برای 
 یشناخت جامعه یکردهایاجتماع با رو

 داری رصد میزان پشتکار جامعه به ابعاد دین

بازنگری در 
رویکردهای دینی 

 حاکم

راطی از قدمی و حساسیت نخبگان دینی در برابرسازی چشمداشت اف پیش
 های آن برای اداره جامعه و تکثرگرایی دین، پذیرش علم و ظرفیت

 رویکرد حمایتی از جمهوری اسالمی
 دین های نوپدید و منابع شبه رویارویی جدی با عرفان



  

 

 0011 پاییز و زمستان، 01، شماره 5سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

00 

 راهکارها راهبردها ها سیاست

 پالودن فضای حوزه از جریان سکوالریسم
 تقویت فقه اکبر و فقه اجتماعی

 برگرداندن موازنه بین مداح و واعظ در مجالس
 ها داری ها و دین پذیری و اتخاذ سیاست مدارا در قبال اقلیت عطافان

 داری ی ابعاد دین خوانش متعادل از دین با لحاظ همه

بخشی به  کیفیت
 های علمیه حوزه

 دهی به گسترش دین تا کارهای تخصصی و پژوهشی اولویت
 بخشی به فرآیند جذب و به کارگیری افراد مستعد و اندیشمند کیفیت

 با مسائل مستحدثه خردورزانهبهنگام و  روییرویا
 پشتکار جدی به رعایت اقتضائات زمان و مکان در فتاوای دینی

 گزینی اصالح نظام اجتهاد و مرجعیت
 آنها تیریو مد ینیمروج ضد د یها شناخت کانون

 ناصواب یها قرائت حیو تصح نیاز د ییزدا در خرافه تیجد
های تبلیغ  گیری از شیوه دین ملتتد بهره ها و منابع آموزش بروزرسانی شیوه

 سازی گنجایش رسانه و هنر غیرمستقیم و پویا

بازتنظیم نسبت 
 بین دولت و دین

بازنگری در نقش 
 اجتماعی دین

 گری دین پرهیز دولت از تصدی
 یفرهنگ ینهادها یبقا یفضا برا کردن یو رقابت یاز قرائت پشتیبانیعدم 

 دولت به دستها  داری دین های گونه ریو عدم تکف رشیپذ
 یگذار استیو س یگذار در امور مرتبط با قانون نیحضور د

 )نه برعکس( نید یبرا استیکردن س جیبس
 یساز یگریو د ها یمرزبند استیاز س ینینش عقب

ورود اخالقی و 
عقالنی به بازار دین 
 و پرهیز از سرکوب

 نید یبعد اخالق اجتماع یساز برجسته
 و برجسته نمودن زبان استدالل تیعقالن تیتقو

 زیآم ضیتبع یها از روش یریگ عدم بهره

 یها یانحصارشکن
 یو فضاده یگفتمان

مهار  یوهایبه آلترنات
 شدنی

 ها قرائت نیو گفتگو ب ستیسالم ز یفضا پاسداشت
 دشمنان به دست ینید اناتیاز جر یبرخ کیمقابله با نفوذ و تحر

 نیطرف سویاز  ینید گفتگوهایطرح  یبرا یا رسانه یفضا جادیا
 یعلم زیستگاهدر  ینید یها طرفداران قرائت نینقد و گفتگو ب یفضا جادیا

 ها ها و فرقه خوانش ریدر قبال سا یروادار شیافزا
 ینید یها برآمده سنت یاسیس یها انیجر رشیپذ

 یخصوص یمایصداوس ازیو دادن امت یا رقابت رسانه یبخش تیبه رسم

 نید کردن یاجتماع
 غیاز تبل پرهیزو 

 یو ظاهر میمستق
 نید

 هیعلم ی و حوزه نید یبه اهال ینیاقدامات د یواسپار
 آن دنید یو مردم نیاستقالل د

 نید تیانتخاب و فعال یو تحکم برا واداشتناز  پرهیز
 نیبه د یبرگرداندن نقش پناهگاه

 مردم ینیدر امور د میدولت از دخالت مستق پرهیز
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 در جامعه ایرانی یر دا نیدیابی  چرایی تنوعبررسی 

 راهکارها راهبردها ها سیاست

 ییزدا بیآس
 یانع فرهنگمو

 نید

 کردیاتخاذ رو
در  یمحور خانواده
 ینید تیترب

 فرزندان ینید تیزنان در ترب تیحساس شیافزا

در  یجد ییجو چاره
 اتیخصوص خلق

 انیرانیا یمنف
 صنعت با مخاطبان نیا یساز صنعت فرهنگ و مرتبط یسامانده

 ییکارا تیتقو
و  ینیدولت د

 تیمقبول شیافزا
 یدولت ینهادها

 استیدر س یبازنگر
 تیهو

 تیاسالم به دستو  تیرانیاز استعمار ا پرهیز
 یمل تیهو فیدر تعر یرانیبرجسته کردن منافع و فرهنگ ا

 به مشارکت آنها در جامعه یو فضاده ها تیاقل راستین ییشناسا
 یرانیو ا یاسالم تیمتعادل به هو دیتأک

 تیو تقو ییگرا عمل
 یکارآمد

 و مناصب هیسرما عیدر توز ینید یارهایحذف مع
 نزد جامعه یاعتماد نهاد تیتقو

 استیکردن س یاخالق
 و مصرف منابع عیتوز د،یو عادالنه نمودن تول یساز شفاف

نمودن اداره  یمردم
جامعه و نظارت بر 

 آن

 ییگرا قانون
 ها ها و برنامه و مشروع شدن نظارت یانتخاب
 فیوظا یسپار برون

 یو فرهنگ یدر امور اجتماع یمردم یاه اصناف شبکه ها، هیاتحاد تیتقو
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