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Abstract 
Systematic and comprehensive knowledge of the dimensions and components of 

religious culture is a necessary prerequisite for any practical action in the field of 

cultural development in societies with a religious background. This research seeks to 

provide a theoretical model for the development of religious culture. In this study, 

after posing the problem, the questions and objectives were expressed and then 

through semi-structured interviews, data were collected up to the stage of theoretical 

saturation and based on Grounded theory and paradigm model of Strauss and Corbin 

in three steps of open, axial and selective coding were categorized and analyzed using 

Nvivo software. In the process of conducting research, 78 initial codes obtained based 

on the paradigm model of Strauss and Corbin in the main classes of causal conditions 

(requirements and temporal and spatial developments), class or central phenomenon 

(dynamics based on ijtihad in religion), strategies or actions (effective 

institutionalization Religious culture), ruling context or context (moral competencies 

and social legitimacy), interventionist conditions (opportunities and peripheral threats 

to the development of religious culture) and consequences (development of structure 

and function of social system based on religious values) were categorized. 
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 چکیده
 عملی اقدام هگون هر اساسی شرطپیش و الزمه عنوان به دینی فرهنگ هایمؤلفه و ابعاد جامع و مندنظام شناخت

 الگوی یک تا ستا آن دنبال به پژوهش این آید.می شمار به دینی زمینهپیش دارای جوامع در فرهنگی توسعه زمینه در
یان، داده بن یورتئدر این پژوهش با اتخاذ رویکرد کیفی و روش . نماید ارایه دینی فرهنگ توسعه با رابطه در نظری

 پس بر اساس الگویگردید و س آوری جمع نظری اشباع مرحله تا یافته، ساختارنیمه مصاحبه طریق های مورد نیاز ازداده
ه منظور تسهیل بشدند.  تحلیل و بندیانتخابی دسته و محوری باز، کدگذاری گام سه در کوربین و استراوس پارادایمی

 طبقات در آمده ستد به اولیه کد 78استفاده شد. در این فرآیند  Nvivo افزار ها از نرمفرآیند کدگذاری و تحلیل داده
 ،(دین در هاداجت بر مبتنی پویایی) محوری پدیده یا طبقه ،(مکانی و زمانی تحوالت و الزامات) علی شرایط اصلی

 مشروعیت و اخالقی هایصالحیت) زمینه یا حاکم بستر ،(دینی فرهنگ سازی اثربخشنهادینه) هاکنش یا راهبردها
 ساختار توسعه) پیامدها و( دینی فرهنگ وسعهت فراروی پیرامونی تهدیدهای و ها فرصت) گرمداخله شرایط ،(اجتماعی

 شدند. بندی دسته( دینی هایارزش بر مبتنی اجتماعی نظام کارکرد و
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 مقدمه

 بر تمرکز بدون اجتماعی و سیاسی اقتصادی، توسعه به دستیابی برای ریزی برنامه و تالش

 جانبه همه توسعه بنای زیر فرهنگی توسعه. نشاند خواهد بار به مخربی اثرات درازمدت در فرهنگ

 یک در. بود جامعه یک مختلف ابعاد در تغییرات ایجاد دنبال به آن به اعتنا بدون تواننمی و است

 یکی دهد، می تشکیل الهی های آموزه را آن فرهنگی هایارزش ماهیت که اسالمی و دینی جامعه

 این در فرهنگی توسعه و سازیفرهنگ در دین نقش واکاوی لذا است؛ دین بنیادی و مهم عوامل از

 جوامع، بخش انسجام مهم عوامل از یکی عنوان به دین،. است برخوردار خاصی جایگاه از کشورها

 با و یابد توسعه و شود منتقل بعد هاینسل به پیشین هاینسل توسط دوره هر در که است آن نیازمند

 آنان به جدید، نسل پسند و فهم مورد های شیوه به و روز به آن تعالیم جامعه، روز نیازهای به توجه

 یا پیشرفت گونه هر که ایگونه به است، دین از متأثر شدت به اسالمی جوامع فرهنگ. گردد ارائه

 دارای که است مدعی اسالم دیگر، سوی از. باشد داشته دین در ریشه تواند می فرهنگ، پسرفت

 این در تا شد ایدغدغه امر این. است عصرها و هانسل طول در هاانسان تمامی برای زندگی آیین

 زمینه هم و توسعه معلول هم که ای پدیده مثابه به فرهنگی توسعه و اسالم موضوع شود تالش تحقیق

 . بگیرد قرار بررسی مورد تأثیرگذار مرجع هایگروه نقش بر تأکید با است آن ساز

 از فرهنگ توسعه به کلی نگاهی و رویکرد حال به تا شده، انجام هایپژوهش و هامدل

 هایجنبه به جامع تخصصی نگاه یک و تمرکز کمبود میان این در اما اند،داشته مختلف زوایای

. شودمی دیده خوبی به مرجع های گروه کمک با فرهنگ این توسعه و دینی فرهنگ یعنی فرهنگ

 و توسعه) دو این سازگاری نیز و دینی فرهنگ  درحوزه توسعه تحقق مدل ارائه وضعیتی، چنین در

  نقش بر تاکید با تا دارد نظر در پژوهش این رو این از. باشد می ضروری هم با( دینی فرهنگ

 .سازد محقق را مهم این دینی فرهنگ توسعه بر گذار تاثیر  مرجع هایگروه

 آن دینی فرهنگ توسعه مدیریتی الگوی طراحی در تحقیق اهمیت بیان در کلی گیری نتیجه

 صحیح، هایروش با جدید عصر مخاطبان به اسالمی ناب هایآموزه واقعی چهره شناساندن که است

 و جدید نسل جذب برای دینی فرهنگ توسعه الگوی شناخت بنابراین. رسدمی نظر به ضروری

 قدرت به توجه با بایستمی و است ضروری بسیار آنها برداشتن میان از برای موانع شناسایی همچنین
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 .شود ارائه ایران در دینی فرهنگ توسعه مناسب الگوی جامعه در مرجع هایگروه نفوذ و

 دینی فرهنگ بررسی طریق از دینی فرهنگ توسعه الگوی طراحی پژوهش، این کلی هدف

 توسعه کلی وضعیت است آن بر پژوهش این. باشدمی مرجع هایگروه نقش بر تاکید با آن توسعه و

 فرهنگ توسعه کنندهتبیین نظری الگوی تدوین طریق از و داده قرار بررسی مورد را دینی فرهنگ

 علمی دستاوردهای به توجه با دینی فرهنگ صحیح توسعه زمینه در پیشنهاداتی و راهکارها دینی،

 علی عوامل شناسایی همچون مواردی به توانمی پژوهش این ویژه اهداف از. دهد ارائه پژوهش

 عوامل شناسایی دینی، فرهنگ توسعه بر مؤثر ایزمینه عوامل شناسایی دینی، فرهنگ توسعه بر مؤثر

 شناسایی و دینی، فرهنگ توسعه راهبردهای شناسایی دینی، فرهنگ توسعه بر مؤثر گرمداخله

 .نمود اشاره دینی فرهنگ توسعه راهبردهای از حاصل پیامدهای

 دینی و تفسیری منابع در گریخته و جسته صورت به اطالعاتی چه اگر تئوریکی بعد از

 است، شده آورده راه، این روی پیش موانع همینطور و دینی فرهنگ توسعه تحقق منظور به گوناگون

 هایگروه طریق از دینی فرهنگ توسعه الگوی ارائه به خاص طور به که مستقلی تحقیق کنون تا ولی

 پژوهش جهت این از و است نگرفته صورت بپردازد دینی فرهنگ توسعه موانع و هاروش نیز و مرجع

 رویکرد استفاده با شناختی روش منظر از تحقیق این همچنین. رودمی شمار به جدید و نو حاضر

 با ای مطالعه تاکنون خود نوع در که است پرداخته دینی فرهنگ  مدیریت توسعه الگوی به کیفی

 .باشدمی نوآوری حائز هم جهت این از و نشده انجام رویکرد این

 ادبیات تحقیق و تعریف مفاهیم

 توسعه چون توسعه های بخش سایر به نسبت که است مفاهیمی از فرهنگی توسعه مفهوم

 تاکید و است برخوردار بیشتری ارزشی بار و ابعاد از سیاسی توسعه و اجتماعی توسعه اقتصادی،

 تغییراتی ایجاد با آن طی در که است فرایندی بنابراین. دارد جامعه افراد غیرمادی نیازهای بر بیشتری

 کارکرد و هویت باورها و ها قابلیت ها،انسان گرایشی و ارزشی شناختی، ادراکی، هایحوزه در

 خاصی های کنش و رفتارها ها،قابلیت و باورها این حاصل که آوردمی وجود به ها آن در را ایویژه

 تراکم طریق از که است ایدگرگونی فرهنگی توسعه از منظور. باشدمی توسعه مناسب که است

 کنترل جامعه آن، اثر بر و گیردمی صورت معین جامعه یک در فرهنگی عناصر ناپذیر برگشت
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 و فنون معارف، ناپذیر، برگشت تراکم این در. کند می اعمال اجتماعی و طبیعی محیط بر را موثری

 کوئن،) شودمی افزوده شده، مشتق آن از و داشته وجود پیش از که عناصری به تکنیک و دانش

 این باشد، می اهمیت حائز فرهنگی توسعه مفهوم عمومی فضای از بحث در که ای نکته( 1372

 می گذشته های سنت با گسستن و بریدن کردن، فراموش با را فرهنگی توسعه مواردی در که است

 زیرا. نیست گذشته های سنت از گسستن معنای به فرهنگی توسعه تعبیری به که حالی در. انگارند

 و ها سنت گسترش مبنای بر توسعه. است جامعه یک گذشته تجارب ذخیره و انباشت ها سنت

 ها سنت آن در که است فرایندی توسعه. ها آن نفی اساس بر نه و گیردمی صورت گذشته تجارب

 طریق این از و شوندمی بازسازی و بازاندیشی تازه شرایط و نیازها اساس بر و نو از گذشته تجارب و

 هویت مفهوم جهت این از. شودمی شکوفا هاانسان بالقوه هایتوانایی و کندمی بارور را خود جامعه

 فرهنگ ازتوسعه منظور(. 20-19 ،1379 غفاری، و ازکیا) نیست جدا توسعه مفهوم از فرهنگی

 ریشه افراد دینی باورهای و اعتقادات در که است رفتارهایی و احساسات ها، اندیشه توسعه دینی

 می جامعه، عمومی فرهنگ های حوزه سایر بر مذهب و دین اهمیت به توجه با ترتیب بدین. دارد

 گرفت نظر در را شود می دینی فرهنگ توسعه کننده تبیین که اهمیتی واجد و متعدد عوامل بایست

 .داد قرار بررسی مورد و

 نقش چند عواملی جامعه، در افراد کنش و گیری تصمیم نگرش، گیری شکل فرآیند در

 کنش کار ارزیابی و داوری معیار و مبنا که اند مرجع های گروه یا افراد آنها مهمترین جمله از. دارند

  سزایی به نقش جوامع و افراد  انحطاط و رشد در مرجع های گروه. گیرند می قرار اجتماعی گران

 در گیری تصمیم نیز و داوری و مقایسه معیار را آن شخص که است گروهی مرجع، گروه. دارند

 برای بخش الهام منبع مرجع های گروه. نباشد یا و باشد عضو آن در چه دهد، می قرار  عقایدش باره

 همانندسازی برای الگویی اهداف، هنجارها، اخذ مرجع رفتار، و هاارزیابی ها،نگرش گیریشکل

 کوپر) دارند افراد اجتماعی هویت ایجاد و پذیریجامعه در مهمی بسیار نقش ها گروه این. هستند... و

 گیری جهت ارزیابی، هنگام به شخص که شود می گفته فردی یا گروه به مرجع گروه(. 20، کوپر و

 می نظر در الگو و راهنما عنوان به دارد آنها یا وی معیارهای و انتظارات از که را تصوری رفتار، و

 و هنجاری عمده کارکرد دو هاگروه نوع این(. 1390کالکی، آقابیگی و جریبی هزار) گیرد

 اصطالح به و کنندمی القا  دیگران به را باورهایی و هاارزش و رویه و هنجار( الف: دارند ایمقایسه
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 کنش که دهندمی قرار کنشگران اختیار در معیارهایی و استانداردها( ب و دارند، هنجاری کارکرد

 صدیق) کنندمی ایفا تطبیقی و ایمقایسه کارکرد اصطالحاً و زنند می محک آنها با را خود نگرش و

 زندگی یکدیگر با ارتباط در و جامعه در افراد که علت این به(. 1391همکاران، و سروستانی

 پیدا یقین خود باورهای یا رفتارها صحت به عینی های مالک با که ندارند را توانایی این و کنندمی

 گروه. باشدمی معضل این از شدن برون برای راهی آنها به ارجاع و مرجع هایگروه با مقایسه کنند،

(. 1393 همکاران، و سندسی میر)  باشد می نسبی و نیست ثابت مکان تغییر و  زمان گذشت با  مرجع

 هاییشاخص دارای  هاگروه این سازی،فرهنگ در مرجع های گروه مهم نقش و جایگاه به توجه با

. پرداخت دینی فرهنگ توسعه راهکارهای بررسی به ها،شاخص آن بررسی با توانمی که باشندمی

 اخذ مرجع رفتارها، و نگرش و باورها گیریشکل برای بخش الهام منبع: شامل ها شاخص این

 برای مرجعی سازی،همانند برای الگویی اهداف، دریافت منبع زندگی، به بخش معنی هنجارهای

با توجه به مطالعات و  (.1395 همکاران، و حاتمی) داند،می مربوط آنها به  را خود فرد  که این

 است.بیان شده  1پیشین در جدول  هایهای انجام شده، پیشینه پژوهشبررسی

 های پیشین. پژوهش1جدول 
 نویسندگان

 )سال(
 مهمترین یافته ها عنوان پژوهش

 یفوالد
(1391) 

 عوامل بر مروری
 تغییر در مؤثر
 جامعه در هاارزش

 دینی

افراد  یکردها که رودر ارزش ییرتغ سازینهعوامل زم ینتراز مهم
 ینیو د یاجتماع یهابه ارزش یبندیجامعه را در پا

 ین،د شدنیچهباز عبارتند از: دهندیالشعاع قرار متحت
 یانم یناسازگار ینی،ها و عناصر دبا ارزش ینشیبرخورد گز
در  یت اصول رفتاریعدم رعا ینداری،د یانمدع یعمل و ادعا
 یعموم یضرور هاییازمندین یندر تأم یناتوان ین،دعوت به د
 ینیدر جامعه د
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 نویسندگان
 )سال(

 مهمترین یافته ها عنوان پژوهش

 یقیحق یمراد
 یو موثق

 یالنیگ
(1394) 

 اجتماعی کارکرد
 مذهب فرهنگی و
 اقتصادی توسعه در

 مالزی

 یدر قالب فرهنگ توسعه  یو فلسف یادینبن ییراتتغ یتاولو
 یبر مذهب، توازن مطلوب با توجه به شاخص ها یمبتن

 یاستگذارانموثر س یاسالم و آگاه یند یو اجتماع یفرهنگ
در چارچوب مذهب،  یمطلوب فرهنگ یاز سنت ها یاییمالز

فرهنگ  یریجامعه و شکل گ یسطح فکر یساز ارتقا ینهزم
 است یدهگرد توسعهمطلوب 

 یفقه، خوشدل
 یتهران وزاده، 

(1396) 

 یتوسعه هایروش
 و دینی فرهنگ

 قرآن در آن موانع
 حدیث و

تواند به اسالم منتسب باشد که شاخصه های  یجامعه ای م
عدالت  یح،اسالم مانند اعتقادات صح دیمورد تاک یاساس

انسان، پروا  یماصل تکر ی،به اخالق اسالم یبندیورزی، پا
باشد.  یافتهدر آن ظهور  ینی،د ینداری و اعتقاد به مواز

 یرنظ ییبر سازو کارها ینیتوسعه فرهنگ د ربه منظو همچنین
باالبردن سطح  ی،آموزه های اسالم یباینشان دادن وجوه ز

در مواجهه با  یارج گزاری به کرامت انسان ینی،های د یآگاه
عدالت، احترام به حقوق تک تک افراد  یتمسلمانان، رعا یرغ

های  یجامعه و ارزشمند دانستن آن، رفق و مدارا و الگوده
 ینیپژوهش موانع توسعه فرهنگ د یندر ا شد. یدتاک سبمنا

 یراستهم، پ)وارونه نشان دادن اسال یبه دو دسته ی موانع درون
عمل  یط،افراط و تفر ی،از اخالق اسالم یکردن ظواهر اسالم

 ی،اجتماع یحهای ناصح یاستس ین،به د ینشیکردن گز
( یند از ییزدا یتخرافات، معنو یجترو ی،اقتصادی و فرهنگ

 یغاتو تبل ینیوضد د یگانهفرهنگ های ب یج)ترو یرونیو ب
 شدند. یبند یمچهره ی اسالم( تقس یببه قصد تخر یرانگرو
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 نویسندگان
 )سال(

 مهمترین یافته ها عنوان پژوهش

 یسنچول
(1396) 

 ماهیت تبیین
 اسالمی الگوی
 پیشرفت ایرانی

ابتناء عبارتند از:  یشرفتپ یرانیا -یاسالم یالگو یشاخصه ها
 ینو تضم ی،بوم یاتانطباق با مقتض یت،بر عدالت و معنو

 نییراا یاسالم یاستقالل کشور. از جمله الزامات تحقق الگو
تحول در  -1به  توانیپژوهش م ینشده در ا یدتأک یشرفتپ

 -2 یانی؛وح هایزهبر آمو یمبتن ی،و علوم انسان یعلوم اجتماع
 یزیربرنامه -3صاحبنظران مسلمان؛  یو سازمانده ییشناسا

حفظ استقالل  -4شده؛  یطراح یالگو یجآموزش و ترو یبرا
حفظ وحدت و استحکام  -5 یران؛ا یاسالم یجمهور
 بودن یجیتدر -6مسلمانان؛  یتماماقشار مختلف و  یاجتماع

 مبارزه -8 هان؛استفاده از تجارب موفق در ج -7تحقق آن؛ 
 دوارییام یجادا -9آن؛  یتماه یجانبه با نظام سلطه و افشاهمه

و  یناز محروم یتحما -10جوانان؛  یژهدر مردم به و
فرهنگ کار و تالش وجهاد  یتتقو -11مستضعفان جهان؛ 

در همه  یتحقق عدالت اجتماع یتالش برا -12 ی؛اقتصاد
 یمنظام تعل ریزییهخانواده و پا یانبن یمحفظ و تحک -13ابعاد؛ 
و  یفکر یهاحلقه یستاس -14و  ی؛اسالم یتو ترب

و  یجانبه علم، فناورو توسعه همه پردازییهنظر هاییکرس
 تفکر اشاره نمود
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 نویسندگان
 )سال(

 مهمترین یافته ها عنوان پژوهش

رانکوو جاگر 
1(2012) 

 و مذهب دین،
 یبند طبقه

 فرهنگی

 وردم در اما. دارد وجود مثبت رابطه فرهنگی مصرف و دین بین
 دارد وجود کمی شواهد فرهنگی مصرف و مذهب بین رابطه

 – اجتماعی عوامل به فرهنگی مصرف بر مذهب تاثیر و
 اقتصادی – اجتماعی وضعیت و تحصیالت مانند اقتصادی

 ذهبیم افراد( الف که داد نشان نتایح کلی طور به. است وابسته
 گیفرهن خدمات به بیشتر بنابراین باشند، فعال دارند تمایل
. هستند فعال فرهنگی مشارکت در همچنین و کنند می رجوع

 روابط استانداردهای تنظیم با مذهب از مشخصی سطح( ب
 نقش مذهب( ج گذارد می تاثیر فرهنگی مصرف بر اجتماعی،

 کند می ایفا فرهنگی تمایز مرزهای ایجاد در را مهمی
 

 نظوربه م مختلف منابع در جسته و گریخته صورت به اطالعاتی چه از بعد تئوریکی اگر

 قیقتح کنون ولی تا است، شده آورده، راه این روی پیش موانع و دینی فرهنگ تحقق توسعه

 نیز روش به ارائه الگوی توسعه فرهنگ دینی از طریق گروههای مرجع و خاص طور به که مستقلی

 نو حاضر پژوهش جهت این از و است نگرفته صورت بپردازد دینی فرهنگ یتوسعه موانع و ها

کیفی به  همچنین این تحقیق از منظر روش شناختی با استفاده رویکرد. رودشمار می به جدید و

ا این رویکرد الگوی توسعه مدیریت  فرهنگ دینی پرداخته است که در نوع خود تاکنون مطالعه ای ب

 جام نشده و از این جهت هم حائز نوآوری می باشد.ان

 روش تحقیق

این پژوهش به فراخور شرایط خود از نظر هدف، کاربردی است؛ از نظر گرایش پژوهش، 

گرا است؛ و از نظر رهیافت غالب پژوهش، توصیفی بوده و از پارادایم پژوهش کیفی از نوع تصمیم

روحانیون -1باشند: در انجام آن بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل سه دسته کلی می

اساتید دانشگاه  -2ر ) به عنوان متولیان امور مذهبی تاثیر گذار در توسعه فرهنگ دینی(؛ سطح چها

 

1. Runco & Jaeger  
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مدیران فرهنگی)به عنوان -3)به عنوان متولیان آموزش رسمی و تاثیر گذار در توسعه فرهنگی(؛ و 

ی، گیری غیراحتمالگیری در این پژوهش از نوع نمونهسیاستگذاران و مجریان امور فرهنگی(. نمونه

گیری باشد و در انجام فرآیند نمونهبرفی میگیری گلولهگیری هدفمند و روش نمونهرویکرد نمونه

تعیین شد که با انجام  2تأکید شد و حجم نمونه نیز بر اساس اشباع نظری 1گیری نظریبر روش نمونه

نگ دینی این امر نظران آشنا و مرتبط با موضوع توسعه فرهمصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحب 25

های کیفی این پژوهش، بر مبنای الگوی پارادایمی استراوس و کوربین محقق شد. در نهایت، داده

 مورد تحلیل قرار گرفتند.

 نتایج

باز با های نیمههای کیفی به دست آمده از مصاحبهدر این پژوهش با توجه به داده

وس و بر اساس الگوی پارادایمی استراها کنندگان، نسبت به کدگذاری و تحلیل دادهمشارکت

 کوربین اقدام شد.

 کدگذاری باز -1

 یویآرش یاها و منابع چندرسانهمصاحبه یسازادهیباز، متن حاصل از پ یکدگذار یط

 گریکدیا استخراج شده ب میشدند. در ادامه، مفاه یکدگذارسازی و مفهوم کد اولیه 78ب درقال

را  یتریتر و انتزاعقرار گرفتند و طبقات گسترده یشده و موارد مشابه حول محور مشترک سهیمقا

د اولیه، ک)متشکل از  یمفهوم یهاباز بر اساس برچسب یکدگذار ندیفرآ یهاافتهی دادند. لیتشک

 1ر شکل دو مدل شماتیک حاصل از این فرآیند نیز  ارائه شده است 2جدول ( در مفهوم و مقوله

 یش داده شده است.نما

 

 

 

 باز( یپژوهش )کدگذار یهاحاصل از داده یسازمفهوم. 2 جدول

 

1. Theoretical Sampling 

2. Theoretical Saturation 
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 کد اولیه مفهوم مقوله

الزامات و تحوالت 
 زمانی و مکانی

 الزامات جغرافیای فرهنگی

 تغیرات فرهنگی متاثر از  موقعیت جغرافیای

 قالب های مختلف دینی

 تغیرات فرهنگی متاثر از شرایط اجتماعی

 الزامات تاریخی و زمانی
 تاثیر تجارب بر گرفته از وقایع تاریخی درتوسعه فرهنگی

 تغیرات فرهنگی متاثر از زمان

 خواست و اراده ملی
 عزم  و اراده ملی برای توسعه فرهنگ دینی

 مطالبه عمومی برای تحقق توسعه فرهنگ دینی

پویایی مبتنی بر 
 اجتهاد در دین

تعمیق هویت گیری و شکل
 دینی

 تقویت باور های دینی

 تاکید بر ماهیت اصلی دین

 شناخت ماهیت حقیقی دین

 شیوه های صحیح شناخت دین

 هویت دینی و ملی

 تبیین مبانی دینی به صورت کاربردی و به زبان روز

 پویایی دین

 تاکید برنواندیشی دینی

 پویایی فرهنگ دینی

 ملیتعامالت فرا 

 تهاجم فرهنگی تهاجم فرهنگی

 دشمن شناسی وهوشیاری فرهنگی

 تهاجم فرهنگی

 تاثیر پذیری از فرهنگ غرب

امکانپذیری  تحقق 
توسعه فرهنگ 

 دینی

 ضمانت اجرایی
 ضمانت اجرایی سیاست های توسعه فرهنگ دینی

 زیر ساخت های قانونی توسعه فرهنگ دینی

صالحیت های حرفه ای و 
 کاری

 صالحیت مدیران فرهنگی

 خودسازی مسئوالن نظام اسالمی

 یهاتیصالح
و  یاخالق

 تیمشروع
 یاجتماع

 صداقت
 صداقت در گفتار و عمل

 شعار گرایی درحوزه فرهنگ دینی

 عدالت محوری
 عدالت گرایی نظام اجتماعی

 عدالت محوری نظام حکمرانی

 دغدغه فرهنگ دینی

 توسعه فرهنگی دغدغه فرهنگی عامل

 تعصب بر ارزش های  فرهنگی

 دگر سازی متناسب با ارزش های نظام اسالمی
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 کد اولیه مفهوم مقوله

 توجه به امر به معروف و نهی از منکر

های ارزش
 یانهگرادنیا

 گراییدنیا
 فرهنگ دنیا گرایی

 روحیه قدرت طلبی

 تعصب گرایی افراطی

 بصیرت دینی

 خرافه گرایی

 قوم مداری

 سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی
 اعتماد و همبستگی اجتماعی

 وحدت ملی

آموزش و 
سازی نهادینه

 فرهنگ دینی

 آموزش و فرهنگ سازی

 آشنایی با آموزه های دینی

 آینده نگری در تربیت فرزندان

 معرفی جاذبه های دینی

 اصالح ساختار های آموزشی

 به دینانگیزه های عملی برای گرایش 

 استفاده از ادبیات روز

 آموزش فرهنگ دینی

 های منفی نسبت به دینبرطرف کردن ذهنیت

 نهادینه سازی باورهای دینی

 وجود الگوی مناسب فرهنگی

 الگو سازی دینی

 اصالح و تربیت فردی

 شناخت الگو های دینی

 نهادینه سازی باور های دینی توسط نهاد خانواده

 ارائه الگوهای دینی به جامعه

 تبیین سیمای واقعی دین

رهبری و مدیریت 
 اثر بخش

 انسجام و هماهنگی سازمانی

 وحدت فرماندهی در دستگاه های فرهنگی

 موازی کاری دستگاه های فرهنگی

 هماهنگی دستگاه های فرهنگی

 اتخاذ کنش های مناسب فرهنگی

 فرهنگی  اصالح  ساختار نهاد های

 اثربخشی سازمانی
 استفاده اثر بخش از بودجه های فرهنگی

استفاده از تکنولوزی های نوین در جهت توسعه فرهنگ 
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 کد اولیه مفهوم مقوله

 دینی

 پاسخگویی دستگاه های فرهنگی

پایش و ارزیابی نظارت، 
 مستمر

 نظم و انظباط کاری

 نظارت بر عملکرد دستگاه های فرهنگی

 تفکر سیستمی

 نگریجامع

 نگاه ملی در مقابل بخشی نگری

 نگاه های حزبی وجناهی به مقوله فرهنگ

 بخشی نگری در توسعه ملی

 استراتژی مناسب فرهنگی

 برنامه ریزی بلند مدت و استراتژیک

 اینده پژوهی در حوزه توسعه فرهنگ  دینی

 تدوین چشم انداز فرهنگی

 تعیین ساختار امر به معروف

 فعالیت های فرهنگی مهندسی

توسعه ساختار و 
کارکرد نظام 

اجتماعی مبتنی بر 
 ارزشهای دینی

انسجام و هماهنگی 
 اجتماعی

 کاهش فاصله طبقاتی

 تعاون و همکاری

 پایبندی به ارزش های فرهنگ  دینی

 امنیت روانی

 آرامش فکری

 ارتقای امنیت روانی

 دوستیتقویت حس نوع

 کاهش جرائم در جامعه اجتماعی امنیت
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 . مدل شماتیک حاصل شده از کدگذاری باز1شکل 

 یمحور یکدگذار -2

( یدرون یارتباط مفهوم یدارا هیثانو یها)متشکل از مقوله یطبقه اصل کیمرحله،  نیدر ا

قرار  یمحور یکدگذار ندیشد و در مرکز فرآ جادیا «پویایی مبتنی بر اجتهاد در دین»با عنوان 

 یهامقوله گرید شود،یم ادی یمحور دهیکه از آن به عنوان پد یطبقه اصل نیگرفت. با توجه به ا
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شکل  یاصل یهاطبقه ریشدند و سا یسازمفهوم یباالتر طحباز در س یحاصل از کدگذار هیثانو

 یینها یها، الگوآن نیشده و روابط ب جادیا یاصل یهاطبقه تیبر اساس ماه ت،یگرفتند. در نها

 (.2)شکل  پژوهش شکل گرفت

 
 ی توسعه فرهنگ دینیمیپارادا یالگو. 2شکل 

 

 (الزامات و تحوالت زمانی و مکانی) یعل طیشرا -

 یو مکان یالزامات و تحوالت زمان 

پویایی مبتنی بر دین همچون سایر پدیده های فرهنگی و اجتماعی همواره تحت تاثیر الزامات 

 یاعتقاد ی،از جمله مباحث فقه لیکه در همه مسا یصر مهماعن زمانی و مکانی  قرار دارد. از جمله 

در  ؛موضوع  جغرافیایی فرهنگی است، داردو توجه قرار  دیمورد تاکو فرهنگی  ینید یها تیفعال ،
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. توجه به کردویژه  توجه این مسالهبه  ستیبا یم یمکان طیها و شرا تیموقع رییواقع با توجه به تغ

نیز می تواند مخاطب  یازهایو ن طیشراشناخت دقیق از حال  نیو در ع الزامات تاریخی و زمانی

از  .م آورددر این زمینه را فراه یو بهتر شتریب یها تیموفقکسب  موجبات توسعه فرهنگ دینی و

سوی دیگر، تحقق توسعه فرهنگ دینی در جامعه مستلزم خواست و اراده ملی می باشد و بدون توجه 

به این موضوع این امر مهم محقق نخواهد شد. در این رابطه برخی از مشارکت کنندگان چنین اظهار 

 داشتند:

 جغرافیایی و اجتماعی شرایط در و آیندمی مختلف های مکان و ها زمان در ها انسان چون»... 

 ثابتی دین که وجودی با اینها بنابراین. کنندمی رشد متفاوتی اجتماعی شرایط در و آیند می متفاوت

 «.شود می متفاوت ها فرهنگ پس دارند متغیر اجتماعی قالبهای ولی دارند

 کافی تنها ... خواستن نداریم آن برای عزمی ولی خواهیممی را چیزی ما اوقات گاهی»... 

 تا و همراه باشد یفکر شده حسابی منطق اراده یک و عزم یک با همراه باید خواستن این نیست

 « .رسدینمیی جا به آرزوها و هاخواسته نیا نباشد عزم آن کهی زمان
 

 دین( در اجتهاد بر مبتنی پدیده اصلی)پویایی -

 دین در اجتهاد بر مبتنی پویایی 

زندگی بشر، همواره رو به تکامل و توسعه مادی است. این پیشرفت ظاهری، در مسائل 

 جاودانگی جامعیت، نتیجة و حصل ما پویایی بر اساس شرایط و نیازهافرهنگی نیز، نقش آفرین است. 

 تر، نیاز های انسان به دو دسته نیازهای ثابت همگانی وبه بیان روشن .است اسالم دین بودن جهانی و

همیشگی و نیاز های متغییر و مقطعی )مخصوص زمان یا مکانی خاص(تقسیم می شوند. اسالم برای 

نیاز های ثابت بشر قوانینی ثابت در نظر گرفته است )مانند قوانین اخالقی و عبادات که همیشه ثابت 

ی  خاص و هستند( و برای اوضاع و احوال متغییر بشر که به طور پیوسته تغییر می کند قوانین فرع

 متناسبی ارائه می کند. در این خصوص یکی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت:

 حال در ولی دانستمی حرام را فعلی مقتضیات حسب بر مرجعی گذشته در سالهای »... 

 بگوییم توانیم می واقع در پس.  حالل می داند را فعل همان زمان آن مرجع امروز مقتضیات و حاضر

انسان  جامعه امور اداره برای دین واقع در است دینی فرهنگ الزامات یعنی دینی فرهنگی توسعه که
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 فناوری و تکنولوژی صنعت پیشرفت و اجتماعی تحوالت با نتیجه در. هاست انسان روح پرورش و ها

 «شود. روز به و کند پیشرفت و کند تغییر دینی فرهنگ این باید
 

 تهدید های پیرامونی فراروی توسعه فرهنگ دینی(عامل مداخله گر)فرصت ها و  -

 تهاجم فرهنگی 

امروزه فرهنگ اصیل دینی و اسالمی با حمالت همه جانبه فرهنگی و اعتقادی و سیاسی 

اعالم نشده مواجه می باشد که با هدف سست کردن اعتقادات دینی عموم افراد به ویژه جوانان شکل 

دشمن و روشهای مختلف و پیچده مورد استفاده آن در جهت گرفته است. از این رو لزوم شناخت 

تخریب ارزشهای اسالمی وافزایش هوشیاری و آگاهی و بصیرت  در جهت برخورد و مقابله به موقع 

و صحیح در این تقابل فرهنگی ضروری و الزم است. مشارکت کنندگان در این پژوهش بر این 

 ر این خصوص گفت:موضوع تاکید داشتند چنان که یکی از آنان د

جامعه کنونی تحت تأثیر فرهنگ غیردینی قرار گرفته و در برخی موارد در متاسفانه »...  

های مخرب داخلی  ویروس . بایدشودزندگی اجتماعی نیز مظاهر این فرهنگ غیراسالمی مشاهده می

 ندارند تند و االنداش  ملک این سیطره کامل بر چرا که آنان که زمانی و خارجی را به خوبی بشناسیم

 «.نشینندنمی کار بی هرگز

 فرهنگ دینی توسعه تحقق امکانپذیری 

امکان  یزمان ،یمطلوب و آرمان ینیتوسعه فرهنگ د ارب تاریخی حاکی از آن است کهتج

های تدوین شده از ضمانت اجرایی و قانونی برخوردار بوده و مجریان آن در برنامه است که ریپذ

سازی آن برخوردار ای، کاری و اخالقی الزم به منظور پیادههای حرفهسطوح مختلف از صالحیت

 کنندگان در این زمینه چنین اظهار داشت:باشند. یکی از مشارکت

اقشار مردم، تابع  گریمردم اعم از دولتمردان و د یهمه  ،ینیو دولت د یدر حکومت اسالم»

امور،  انیدولت و متصد یکنند و هرگز اعضا یم یشده، زندگ میقانونند و در چهارچوب ترس

 «.ستندیجدا بافته ن یتافته

 فرد دیگری با تأکید بر انتخاب شایسته و نظارت دقیق بر کارگزاران چنین بیان داشت:

و بر کارهایشان  ن قرار گرفته باشندان و شغلشأمتناسب با ش گاهیدر جاباید  نیمسئول»... 
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 «.نظارت دقیق و مستمر انجام شود
 

 های اخالقی و مشروعیت اجتماعی(زمینه )صالحیت -

 ینیو د یاخالق یهابه ارزش یبندیپا 

کنندگان در این پژوهش، متولیان و کارگزاران توسعه فرهنگ دینی از دیدگاه مشارکت

ی، میان گفتار و عمل آن ها همخوانی وجود داشته نیدغدغه فرهنگ دبایست ضمن داشتن کشور می

دست کم بر اساس مالحظات  ای ینیو بر اساس معتقدات د هاضیبه دور از تعصبات و تبعباشد و 

صورت است تنها در این جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند. یروابط اقتصاد ،ییو عقال یانسان

که مشروعیت و صداقت گفتار و عمل و آن کارگزاران، و در سطح باالتر، نظام حکمرانی دینی 

 شوندگان چنین اظهار نمود:شود. بر تأیید این مدعا یکی از مصاحبهبرای عموم مردم مسجل می

د و احزاب یک حرفی بزنند و بعدش جور دیگری رفتار کنند یک فاجعه این که افرا»... 

 «.میشود که هدف را گم کن یکه باعث م میهم برخورد نکن یشعار نجایااست... البته 

 یانهگراهای دنیاارزش 

آید. از فرهنگ دینی به شمار می ی در حوزه توسعهفرهنگ بیآس کیبه عنوان  ییاگرایدن

های بیآسوارد شدن به های دنیاگرایانه منجر ایی و تعصب مبتنی بر ارزشرو هر نوع دنیاگراین

 خواهد شد.دینی انسان و فرهنگ جدی بر کرامت 

پررنگ  یلیخاز انقالب بود که در قبل  یاز جمله موارد ییو تجمل گرا ییگرا یماد »...
 تیامروز هم اگر روحان... پر رنگ شد هدوبار یرفت ول نیاز آنها از ب یلیبود و در زمان انقالب خ

خواهد توانست  زدیبپره یماد یورهایو ز یاطلبیو دن فاتیرا حفظ کند و از تشر یطلبگروحیه 
 «.دینما یرا در جامعه عمل شیخو یرسالت بزرگ فرهنگ

 یاجتماع هیسرما 

وجود سرمایه اجتماعی مناسب به عنوان بستری مناسب برای توسعه فرهنگ دینی محسوب 

پذیرد. یکی از مشارکت طور متقابل از فرهنگ دینی نیز در جهت ارتقای خود تأثیر میگردد و بهمی

کنندگان ضمن تأکید بر عزم و اراده ملی برای توسعه فرهنگ دینی، وجود رهبر و مدیر صالح و 

های موجود در ها و ظرفیتمورد توافق اکثریت جامعه را به عنوان متمرکزکننده توانمندیشایسته 
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 جامعه را از عوامل مؤثر در این فرآیند به شمار آورد:

 کی امبریپی. بشود به وحدت مل لیتبد یشود که اون عزم مل یحاصل م یعزم زمان نیا»... 
اتحاد و  کدارای ی امبریپ تیافراد با محوراکثریت داد که در درون آن  لیتشک ییبایز اریجامعه بس

 «بودند. جانبه و پایداری همههمدل
 

 سازی اثربخش فرهنگ دینی(راهبرد )نهادینه -

 ینیفرهنگ د یساز نهیآموزش و نهاد 

اندرکاران حوزه بایست همه دستسازی پایدار فرهنگ دینی میبه منظور توسعه و نهادینه

ریزان، مجریان و عموم مردم با توجه به نقشی که بر عهده از مدیران، برنامهتوسعه فرهنگ دینی اعم 

سازی های الزم را در زمان مقرر دریافت کنند. به عبارت دیگر، توجه به شخصیدارند، آموزش

های مناسب و های هدف و به روشهای مختلف گروهآموزش و ارائه آموزش با توجه به ویژگی

باشد. در رابطه های توسعه فرهنگ دینی میاز نکات حائز اهمیت در کلیه برنامهها قابل فهم برای آن

 کنندگان نظراتشان را اینگونه ابراز نمودند:با این موضوع برخی از مشارکت

 تک تک افراد را به سمت یستیبا میجامعه را به سمت فرهنگ ببر کی میاگر بخواه»...

 ینید یهاآموزهباورها و  و نه یک طبقه و قشر خاص...  هدف آن است که برددینی فرهنگ  ارتقای

 هیکه عل سخت، رفتاری را طیکه افراد در شرا یبه طور؛ میتر کنیو قو نهینهاد یشتریرا در افراد ب

 «.انجام ندهندی است را نید یباورها

د نسبت به فرهنگ تا مردم جاهل باشن .است ینیعامل اول شناخت همه مردم از فرهنگ د»... 

 اگر فهم مردم نسبت به فرهنگ یول یمفرهنگ را توسعه ده میکه ما بتوان کنندینم یکمک ینید

تواند باعث توسعه  یم یآگاه شیرا توسعه داد در واقع افزا دینی توان فرهنگیباال رود، مدینی 

 «.شود دینی فرهنگ

 اثر بخش تیریو مد یرهبر 

های توسعه فرهنگ بایست در رابطه با برنامهکنندگان در پژوهش، میاز دیدگاه مشارکت

سازمانی، وحدت کاری متولیان مختلف کاسته شود، و ضمن برقراری هماهنگی میاندینی از موازی

های متولی موضوع فرهنگ مورد تأکید قرار گیرد. به عبارت دیگر، ممکن فرماندهی در دستگاه
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بایست همواره ذیل یک برنامه ای مختلفی در توسعه فرهنگ نقش داشته باشند، ولی میاست نهاده

ی مرجع به اقدامات مناسب، اثربخش و در زمان مقتضی کنندهراهبردی جامع و یک نهاد هماهنگ

اقدام نمایند. عالوه بر آن، پاسخگویی مستمر و نظارت شده به عنوان ابزاری برای پذیرش مسئولیت 

های فرهنگی و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه نتایج و

گونه کنندگان ایننفعان محسوب می شود. چنان که دو تن از مشارکتشده و انجام نشده به ذی

 اظهار نمودند:

و عدم  یمشخص نبودن متول دینی، فرهنگتوسعه بحث یکی از مسائل و مشکالت »

از سوی دیگر، در  باشد.یم یفرهنگ هاییکاستبرخی  نهیموجود در زم یهاسازمان یریذپتیمسئول

 یبعض. خودش انجام دهدخواهد میهمه کارها را برخی موارد چندین ارگان متولی وجود دارد که 

 فیاهدافشان تعر دیها باسازمان نیکنند ا یبا هم خوب کار نم یول کندیا خوب کار مهسازماناز 

 ندنتوایم ینید بسته شود قطعاً در توسعه فرهنگ یترحیها به طور صحاگر شکل سازماند. تر باششده

 «د.نموثرتر باش

... شود یدرست مصرف نم ندیآ یکه در جهت توسعه فرهنگ م ییمتاسفانه اعتبار ها »...

ی در بهتر یگربه کجا جواب دهند و مردم مطالبه دیبا ی فرهنگیهاسازمان نیمعلوم شود که ا دیبا

ها و دستگاه اندازندیب یگریمشکالت را گردن د هااگر سازمان .داشته باشندمورد عملکرد آنها 

 «.شودیم شتریمشکالت ب کنندیفرافکن

 یستمیتفکر س 

نگری، از شروط اصلی مدیریت سیستم فرهنگ دینی آن است که مدیران با گذر از جزئی

های زمانی، مدیریت این امر خطیر را در کلیت سیستم و اتر از اجزای پراکنده و محدودیتفر

تری بنگرند و با ای و چندجانبه میان کنشگران مختلف و در افق زمانی طوالنیتعامالت شبکه

گیری از استراتژی های جامع و هماهنگ اثربخش سعی در هدایت و رهبری فضای فرهنگ بهره

جامع داشته باشند. در این خصوص یکی از مصاحبه شوندگان با اشاره به این مطلب  دینی با دیدی

 چنین گفت:

همه باید از گذشته است و  تردهیچیپ یلیخ در حال حاضر شرایط انجام کارهای فرهنگی»... 

ها و مطبوعات و آموزش و پرورش به ، خانوادهمایصدا و س ی،و کارگزاران فرهنگ ینید ینهادها
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 یطورو  میعمل کن یارهیجز.. نباید تالش کنند. ینیکردن فرهنگ د نهیمنسجم در نهادصورت 

فکر  رانیبه ا دیما با .میشیندیب رانیبه ا نکهیبدون ا میندازیاستان خودمان را جلو ب بخواهیمنشود که 

بلند مدت و  یزیربرنامه ازمندین ینیفرهنگ د... توسعه میشیاندیبعد به استان خودمان ب میکن

 تواندینم یکوتاه مدت انفعال یزیرباشد و برنامه دیبلندمدت با یزیربرنامه هیو بر پا است کیاستراتژ

 «هماهنگ کند. نیفرهنگ جامعه را با د

 ی(نید یهابر ارزش یمبتن یتوسعه ساختار و کارکرد نظام اجتماعپیامد ) -

گردد تا جامعه از ر جامعه موجب میسازی جامع و اثربخش توسعه فرهنگ دینی دنهادینه

مند گردد و زمینه الزم برای مواهب توسعه فرهنگ دینی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی بهره

 های مختلف فراهم آید.اعتالی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه ابعاد آن و برای اقشار و گروه

 ینید یهابر ارزش یمبتن یتوسعه ساختار و کارکرد نظام اجتماع 

گونه تغییرات لجام گسیخته به عنوان یک آسیب جدی برای ساختار و کارکرد هر همان

ساز از بین رفتن یک نظام آید، ثبات، جمود و عدم امکان تغییر نیز زمینهنظام اجتماعی به شمار می

وجود داشته  بایست تناسبی میان قابلیت تغییرپذیری و ثبات ارکان یک سیستمگردد. از این رو میمی

رسانی و مطابقت با نیازها و شرایط ایجاد شده و ساختار روزباشد و در تمامی این تحوالت، توجه به به

باشد. در نتیجه اتخاذ چنین رویکردی، انسجام و و کارکردها با حفظ اصول اساسی ضروری می

شوندگان در مصاحبه شود. برخی ازهماهنگی اجتماعی همراه با امنیت روانی و اجتماعی حاصل می

 این زمینه چنین اظهار داشتند:

 در جامعه باشد. یگذار توسعه فرهنگ دینپایه تواندیقطعا م یدین یهابر ارزش یاستوار»...

ی، یاریگری، کاهش فاصله طبقاتی و نوع دوست ،ثاریای، همکار ،تعاوندر این شرایط روح 

 «کند.ش پیدا میمداری در جامعه گستررضایتمندی همراه با قانون

مردم بروز و ظهور پیدا کند و کاهش  یباید در ارتباطات و مناسبات اجتماع یرهنگ دینف»... 

 «در جامعه است. یتوسعه فرهنگ دین یامنیت در جامعه از پیامدها یجرائم و ارتقا
 

 کدگذاری انتخابی  -3

 هایآرمان از بخشی صورت به دینی فرهنگ توسعه مقوله اسالمی، انقالب پیروزی از پس
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 ایران غنی فرهنگ اندرکاران دست و متولیان نزد در که درآمد ملی کالن توسعه فرایند اساسی،

است. پر واضح است که توسعه پویا نیازمند شناخت دقیق اصول و  فراوانی اهمیت دارای اسالمی،

داخلی و بیرونی تاثیرگذار ارکان اصلی دین و باز تعریف کارکردها و مظاهر دین با توجه به عوامل 

های توسعه، پویایی است از این رو بر توسعه فرهنگ دینی می باشد. از آنجا که یکی از شاخص

 پویایی مبتنی بر اجتهاد به عنوان پدیده محوری تعیین گردید.

های ذیل توسعه فرهنگ دینی تحت تأثیر یک سری عوامل بیرونی کیفیت و کمیت فعالیت

ها می گردد. در این پژوهش تهاجم فرهنگی، امکان جب تقویت یا تضعیف آن برنامهقرار دارد که مو

ای و کاری از پذیری تحقق توسعه فرهنگ دینی از نظر ضمانت اجرائی، و صالحیت های حرفه

 جمله عوامل تاثیرگذار شناسایی شد.

ی توسعه هاهای پژوهش حاکی از آن بود که ضمانت اجرائی و کیفیت اجرای برنامهیافته

های مشارکت کنندگان در مسیر توسعه فرهنگ دینی به شمار فرهنگ دینی یکی از مهمترین دغدغه

های اخالقی و مشروعیت و مقبولیت ها به صالحیتآید. در این راستا بر وابستگی آن برنامهمی

ظیر صداقت، ریزان به طور عام و پایبندی به ارزش های اخالقی و دینی ناجتماعی مجریان و برنامه

های افراطی  عدالت محوری، داشتن دغدغه های فرهنگی و پرهیز از دنیا گرائی و دوری از تعصب

به صورت ویژه و خاص مورد تاکید مشارکت کنندگان قرار گرفت که  همه این موارد موجب 

 ارتقاء سرمایه اجتماعی متولیان و افراد جامعه می گردد. 

که با  سازدمینکته را نمایان  اینای توسعه فرهنگ دینی هبرنامهنگاهی عمیق به وضعیت 

و در مواردی  آنها به یک میزان موفق نبوده ه، هممدیرانها از سوی ریزیبرنامه ها وتالش هوجود هم

 اند که در برخی از مواقع منجر به اقدامات تقابلی نیز شده است.این برنامه ها با مشکالتی مواجه بوده

مینه نقش خود را به عنوان عامل کلیدی  در جهت تحقق توسعه فرهنگ دینی نمایان آنچه در این ز

ها از منظر در نظر گرفتن گیری از راهبرد مناسب همراه با توجه به جامعیت برنامهسازد، بهرهمی

های مختلف و پایش پایداری و اثربخشی این ها و منافع اقشار و گروهها، عالیق، ارزشویژگی

باشد. از این رو داشتن تفکر سیستمی و جامع نگر همراه با رهبری و مدیریت ا در طول زمان میهبرنامه

کنندگان در پژوهش سازی فرهنگ دینی مورد تأکید مشاکتاثربخش مبتنی بر آموزش و نهادینه

قرار گرفت چرا که آنان معتقد بودند بر اثر نهادینه شدن هدفمند، جامع و اثربخش توسعه فرهنگ 
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های مختلف درونی و بیرونی ینی، ساختار و کارکردهای نظام اجتماعی مبتنی بر دین در برابر آسیبد

مندی از انسجام و هماهنگی اجتماعی توأم با امنیت روانی آوری برخوردار شده و ضمن بهرهاز تاب

دین های بنیاهای مختلف جامعه با حفظ اصول و ارزشو اجتماعی پایدار، موجب بالندگی بخش

بندی صورت گرفته، الگوی پارادایمی نهایی توسعه فرهنگ دینی در شکل گردد. بر اساس جمعمی

 به نمایش در آمده است. 3

 

یی توسعه فرهنگ دینینها یمیپارادا یالگو. 3شکل 

 

 هاشنهادیو پ یریگجهینت

. نماید تبیین دینی فرهنگ با ارتباط در نظری الگوی یک تا است آن دنبال به پژوهش این

 نیمه هایهای حاصل از مصاحبهیان از دادهداده بن یتئورگیری از روش کیفی پژوهش با بهره این در
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 گردید و بر اساس الگوی استخراج دینی فرهنگ توسعه زمینه در اولیه کد 78 یافته تعداد ساختار

 ،(مکانی و زمانی تحوالت و الزامات) علی شرایط اصلی طبقات کوربین در و استراوس پارادایمی

 اثربخش  سازینهادینه) هاکنش یا راهبردها ،(دین در اجتهاد بر مبتنی پویایی) محوری پدیده یا طبقه

 شرایط ،(اجتماعی مشروعیت و اخالقی هایصالحیت) زمینه یا حاکم بستر ،(دینی فرهنگ

 ساختار توسعه) پیامدها و( دینی فرهنگ توسعه فراروی پیرامونی تهدیدهای و ها فرصت) گرمداخله

 شدند. بندی دسته( دینی هایارزش بر مبتنی اجتماعی نظام کارکرد و

خی از آنها که به برها نتایجی حاصل شد های سایر پژوهشهای حاصله با یافتهبا تطابق یافته

 گردد:اشاره می

 نظراز . است اسالم دین بودن جهانی و جاودانگی جامعیت، نتیجة و ماحصل پویایی

 و یشناسمنی، دشتعامالت فرا مل ،ینیفرهنگ د ینی، پویایید یشینواند بر یدتاک شوندگانمصاحبه

 ییدتأ افتهی یناآیند که ین به شمار مید یاییپوهای تشکیل دهنده مفهوم ی مؤلفهفرهنگ یاریهوش

  .باشدی( م1396) یزاده و دلشاد تهران یفقه پژوهش خوشدل، هاییافتهکننده 

ایران الزامات جغرافیای فرهنگی می  در دینی فرهنگ گیری شکل عوامل و ازجمله شرایط

مختلف  های جغرافیایی و همچنین قالب از موقعیت متأثر فرهنگی باشد. این الزامات شامل تغیرات

های سفیری و شریفی اجتماعی می باشد. این یافته توسط یافته شرایط از متاثر فرهنگی دینی و تغیرات

 شود.( تأیید می2013) 1(، و حسینخان زاده1384)

ه فرهنگ توسع یبرا یشامل عزم و اراده ملی )خواست و اراده مل ،از نظر مصاحبه شوندگان

 یریگکلشو عوامل  یطاز شرا یکی ینی(تحقق توسعه فرهنگ د یبرا یمطالبه عموم ینو همچن ینید

 یخوسف یمیابراه ی،ثامن ی،جبار هاییافتهبا  مخوانه یافته ینباشد. ایم یراندر ا ینیفرهنگ د

 .تشخیص داده شد( 1396)

 یتوسعه فرهنگ یریگها و بسترها شکلینهزم جملهاز  های این پژوهشبر اساس یافته

ی نظام حکمران یو عدالت محور ینظام اجتماع ییعدالت گراشامل  که است یمحورعدالت

ی تهران ادو دلش زاده،ی(، خوشدل، فقه1386) یتهران یثقف یهاپژوهش هاییافته. باشدمی

 رند.دا یدعامل تأک ینبر انیز ( 1396(؛ و خوشدل )1396)

 

1. Hosseinkhanzadeh 
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و  یمدارو پول یاندوزمانند: ثروت ییهاضد ارزش یریگبه شکل یاگرایینگرش دن

 یطلبقدرت یی،گراتجمل ی،و خودخواه یآخرت، خودپرست یفراموش یی،گرالذت ی،داریهسرما

احبه شوندگان مصاز این رو . شودیتفاخر و تکاثر و ... منجر م ی،طلبرفاه ی،خوشگذران ی،طلبو جاه

تأکید  باشدیم یقدرت طلب یهروحیی و گرایافرهنگ دن یهاول یکدها که شامل یاگراییازدن یزپره بر

 یاد تهرانزاده، و دلش یفقه ( و خوشدل،1396) خوشدل هاییافتههمخوان با  یافته ین. اداشتند

 .باشدی( م6139)

 محسوب دینی فرهنگ توسعه برای مناسب بستری عنوان به مناسب اجتماعی سرمایه وجود

 موجب که هایی شبکه و هنجارها اعتماد، چون مفاهیمی از است عبارت اجتماعی گردد. سرمایهمی

 تامین را انان متقابل منافع و منابع نهایت در و گردد می اجتماع یک بهینه مشارکت و ارتباط ایجاد

ملی  اجتماعی و وحدت همبستگی و ، کدهای اولیه اعتمادمصاحبه شوندگانکرد. از دیدگاه  خواهد

 .باشدی( م0152) 1کاسا یافتهدر تطابق با  یافته یناباشند. تبیین کننده مفهوم سرمایه اجتماعی می

ینی نام توسعه فرهنگ داز موانع اصلی  از تهاجم فرهنگی به عنوان یکی مصاحبه شوندگان

ز فرهنگ ا یریپذ یرثأت ،یتهاجم فرهنگ ،یفرهنگ یاریهوش و یشناسدشمن یهاول یکدهابردند که 

 .باشدیم یافته ینا ید( مؤ1396خوشدل ) های. یافتهشودیغرب را شامل م

خود  یوربهره یششده و افزا یینتع یشبه اهداف از پ یدنرس یبرا ینیتوسعه فرهنگ د

مند، شفاف و امنظ یندهایفرآ . در این راستاآن است ینهبه یجامع و اجرا یزیروجود برنامه یازمندن

ین پژوهش ااز نظر مصاحبه شوندگان آید. به شمار میامل وع ینترمهماز جمله  ییبا ضمانت اجرا

 یرز و ،ینیفرهنگ د توسعه یها یاستس ییضمانت اجرا )شامل کدهای اولیه ییضمانت اجرانیز 

سعه پویای گر در تحقق توترین عوامل مداخلهاز جمله مهم ینی(توسعه فرهنگ د یقانون یساخت ها

 .باشدی( م1396خوشدل ) هاییافتههمخوان با  یافته یناشوند. ینی محسوب میفرهنگ د

 پذیرش، حاصل که دارد جامعه یک اعضای میان جمعی توافق بر داللت اجتماعی انسجام

 شوندگان این پژوهشمصاحبه .است نظام آن هنجارهای و هاارزش رضایت با همراه کردن درونی

 و طبقاتی، تعاون فاصله ی )شامل کدهای اولیه کاهشاجتماع یانسجام و هماهنگ که معتقدند

 

1. Herranz-de-la-Casa 
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دینی( به عنوان یکی از پیامدهای توسعه فرهنگی دینی  فرهنگ هایارزش به همکاری، و پایبندی

باشد. از دیگر پیامدها ( می2012) 1های رانکو و جاگرشود. این یافته همخوان با یافتهمحسوب می

ی )همراستا اجتماع یتامنو  (1397 ی،پور و رجب یدیحم یافتهدر تطابق با ی )روان یتامنتوان به می

 ( اشاره کرد.1389، ار، براری و طوسیکجو ؛1397ی، پور و رجب یدیحم هایبا یافته

ینی بر توسعه فرهنگ د یاقدامات و راهبردهاکنندگان در این پژوهش در رابطه با مشارکت

 یو صفر یبیهزار جر؛ 1396، خوشدل هاییافتههمخوان با ینی )فرهنگ د سازیینهآموزش و نهاد

 یریتو مد یرهبر(، 2001، 4داوسون و چاتمن؛ 2016، 3؛ کامرا2018، 2؛ دو و دای1395ی، شال

ی، آران ییموالو  خدنگ یبهمن؛ 2013، حسینخان زادههای های یافتهیافتههمخوان با ) اثر بخش

های یافتههمخوان با یستمی )تفکر س( و 1395ی، و خان یسلطان؛ 1390؛ نبوی طباطبایی، 1393

 تأکید کردند. (1397، انیو اعتبار یسلطان ،ینوروز؛ 1396، عشرتیو  عینیفر

آنها  به دست آمده پیشنهاداتی حاصل شد که به برخی از بر اساس جمع بندی یافته های

 گردد:اشاره می

ر بحث با توجه به اینکه موضوع جامع نگری و شناخت دقیق از نیازهای گروه های هدف د

ناخت شاز این رو  توسعه فرهنگ دینی یکی از تاکیدات اشاره شده توسط گروه های مرجع بود،

در این  سیاسا گامی تواند می ملتی هر گذشته تاریخ و هویت و مخاطب های نیاز دقیق و جامع از

گی در حال فعالیت زمینه باشد لذا با توجه به اینکه اندیشکده های مختلفی در حوزه های دینی و فرهن

هستند پیشنهاد می گردد تمام کنشگران مختلف و حاضر در حوزه های فرهنگی 

شده تا  جامع دانش و اطالعات فرهنگی ساماندهیدر قالب نظام  ،دینی،مدیریتی،اجرایی و ...

 وسیله در جایگاه ویژه خود به کنش مناسب و هماهنگ بپردازند.بدین

 از جمله الزامات عمومی مطالبه و ملی اراده و های تحقیق حاکی از آن بود که خواستیافته

 مسئولین شود می ادپیشنه لذا رود می شمار به دینی فرهنگ پایدار توسعه تحقق به منظور اساسی

گری ترویج روحیه مطالبه به نسبت علمی و دینی کشور   نخبگان و روحانیون ویژه به کشور فرهنگی

 

1. Runco & Jaeger  

2. Du & Day 
3. Kamrava 

4. Davson & Chatson 
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های الزم به منظور نهادینه سازی و نهادمندسازی و در راستای ایجاد زمینه برداشته گام مبتنی بر قانون

اسالم و به خصوص  نیدارزشها و مبانی  همواره  کنش ها اقدامات الزم را به عمل آورند.از آنجا که

و با توجه با تاکید فروانی که مشارکت   ردیگ یقرار مرسانه های مختلف  تهاجم مورد عهیمذهب ش

و تاثیر گذار با این تهاجم را داشتند، افزایش سطح سواد  حیصح یمقابله کنندگان در پژوهش بر 

در سطوح مختلف مخصوصاً دانش آموزان  قیمرسانه ای عموم مردم به روش های مستقیم و غیر مست

گردد.در این راستا برنامه ریزی و و دانشجویان از مجاری رسمی و غیر رسمی پیشنهاد می

 ها و زبان روز ضروری است.سیاستگذاری دقیقتر، هدفمندتر و با استفاده از روش
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