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 چکیده  

برای تبیین شرایط تبلیغ دین در آینده، نیازمند مطالعة وضعیت آیندة آن از طریق مطالعة روندهای اثرگذار بر     
اند. در این مطالعه، با  گذارند، روندهای دینداری روندهایی که بر تبلیغ دین اثر می ترین مهمایم. یکی از  آینده
انگیزی نخبگان، پیامدهای احتمالی متفاوت و باواسطة  کارگیری روش چرخ آینده و با تشکیل جلسات ذهن به

 ورزی دین به گرایش افزایش) اصلی روند چهار اند.  روندهای اصلی تغییر دینداری بر آیندة تبلیغ دین بررسی شده
 الگوی رواج و مطالبه دینی و حاکمیت های چالش دینداری، در گرایی ترکیب و گری گزینش رشد احساسی،
 دین تبلیغ آینده، بخورد. در رقم دین تبلیغ آیندة در متفاوتی اتفاقات شد خواهند موجب( دینداری در درمانگرایی

 نقش چالشِ با دولتی نهادهای وها  سازمان و شود م در آن بیشتر مینقش عموم مرد شد؛ خواهد دشوارتری کارِ
 های مهارت و خالقیت به نیاز و بود خواهد مشهود تبلیغی های روش و الگوها در تکثر. شوند می مواجه آن در

 چاشنی با تبلیغی های مؤسسه و ها گروه شود و می تلقی ناکارآمد الگویی مبلّغ، اعزام. شود می محسوس ابداع،
 بیش دین مبلّغان. روند می پیش تعامل از جدیدی الگوهای سمت به مخاطبان، با بستان بده ارتباط و درآمدزایی

 و خود مخاطبان معنوی و عرفانی عاطفی، نیازهای به پاسخگویان باشند، دینی اطالعات دهندگان ارائه آنکه از
 بود. خواهند ارتباطی های مهارت نیازمند

 کلیديهاي  واژه 
 پژوهی، روندها، چرخِ آینده دینداری، تبلیغ دین، آینده   
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بیان مسئله. 1  

تدارک زبانی بلیغ و رسا برای تبلیغ  ، نیازمند یك بیان بلیغ و رساست.مردمدین در میان توسعة    
دین، از وظایف پیامبران الهی دانسته شده و مؤمنان نیز وظیفه دارند به همراه پیامبران، 

تا دین و پیام خداوند متعال به بهترین شکل و با  سازوکاری برای تبلیغ دین ایجاد کنند
نظام تبلیغ دین،  ا و مؤثر دررسیدن به وضعیتی کارکاراترین حالت دردسترس مردم قرار گیرد. 

بدون  .روست مواجهه با مسائل خطیر پیش شدن برای  آماده ریزی و ازپیش مستلزم تفکر، برنامه
توانیم به تحقق نظامی کارآمد، اثرگذار و  نگرانه نمی مند و آینده مند، نظام مواجهة مس له

تبلیغ، تروی  و توسعة دین و علوم با توجه به اینکه  بخش برای تبلیغ دین امیدوار باشیم. رضایت
 تبلیغ ریزی برنامهدر حوزه باید دستگاهی مخصوص » های علمیه است، دینی، وظیفة حوزه

، ای )خامنه «نماید. آماده تبلیغ برای را افراد و کند کار کند، ریزی برنامه باشد، داشته وجود
 پایة بر را آینده باید فت،یا دست علمیه های حوزه در تحولی به بتوان اینکه برای(. 1370
 .(10: 1395، )اعرافی نمود طراحی آینده سوی به رو و علمیه های حوزه حال و گذشته
ال داشته ؤای دارای ابهام و س همواره آینده ،خیز اجتماعی چالش ةدین به عنوان یك حوز       

ولی تغییرات  اند، افتاده در طول تاریخ بسرعت اتفاق نمی ادیانتغییرات در  است. هرچند معموالً
با همان سرعت تغییرات جوامع  ،های بیان و تبلیغ دین در ظواهر دینی و تغییرات در روش

با افزایش شتاب تغییرات در ابعاد مختلف زندگی بشر، تغییرات در  ،اخیر ة. در دوراند همراه
تحوالت  ،این بر  عالوه. اند دینی نیز سرعت گرفتههای  ها، مناسبات، نمودها و مرجعیت سبك

ای قرار  العاده که تحوالت دین در کانون توجه فوق اند دینی باعث شده أاجتماعی با سرمنش
 د. نگیر
ثر از شرایط، ابزارها و امکاناتی که وجود داشته، اشکال مختلفی أمت ،تبلیغ دین در هر دوره        

به نحوی  ـ قبل از هجرت و تشکیل حکومت  ـ )ص(پیامبر اکرم زماندر به خود گرفته است. 
 قرارگرفتن با محور ،کرده است و پس از هجرت شده و گسترش پیدا می دین تبلیغ می

. در زمان ائمه برای تبلیغ دین مطرس شدندجدیدی  ةابزارها و روشها و گستر ،النبی مدینه
ه است، حفظ معارف و میراث داشت شیعه ةبسته به شرایطی که وضعیت جامع (،السالم علیهم)

در صورتی جدید ادامه پیدا کرد.  ،م و پس از آن تبلیغ مذهب و مکتب اهل بیت ایشانمکرّ نبیّ
 تبع آن تبلیغ دین شاهد تحولی بزرگ در مناسبات دین و جامعه و به ،صفویه ةدر ایران دور

، سخنرانی و مجالس عزاداری در تحول یافتن وعظ یعطف ةنقط ،یم. همچنین عصر قاجاریهبود
 لحاظ از و شد جدیدی مرحلة وارد عزاداری مراسم دوره، این در. آید میبه حساب  )ع(امام حسین
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 دین، تبلیغ بنابراین،(. 47: 1394 فر، بینشی) یافت هایی دگرگونی محتوا لحاظ از و توسعه شکلی
 تحوالت با ای گسترده تعامل که است  وابسته به زمان و متغیر شدت به و اجتماعی امری

 ، سیاسی و اقتصادی دارد. اجتماعی
هایی که تبلیغ دین از  عرصه ترین مهمدر کنار تحوالت فنّاورانه، سیاسی و اقتصادی، یکی از       

پذیرد، تحوالت در دینداری است. اینکه مبلغان چه محتوایی را برای عرضه به  آن تأثیر می
چه ابزارهایی استفاده کنند و با تکیه بر چه منابعی به تبلیغ مشغول مخاطبان انتخاب کنند و از 

شوند، همگی بستگی به این دارد که چه نوع و سبکی از دینداری در میان مردم رواج پیدا کرده 
 باشد. 
ای متغیر و در حال تحول است؛ در زندگی مردم  دین به عنوان یك واقعیت اجتماعی، پدیده      

پذیرد. هر روزه با  وامل موجود در زندگی بشری اثر میع کند و از دیگر ایفا می نقش ؛حضور دارد
شویم. بسیاری از  هایی نو از سبك زندگی و دینداری مواجه می نمودهای متفاوت و قالب
امروزه جزئی از هویت دینی  لیو اند، آمده امر دینی به حساب نمی ،نمودهای دینی در گذشته
به عنوان  طور که بسیاری از اعمال و مناسك در گذشته همان ؛دنشو افراد و جوامع محسوب می

در این زمینه  د.نحاال جایی در زندگیها ندار لیو اند، یافته در جامعه جریان میدینی  امری
ن یك کنش دینی پیدا کرده توانیم به جایگاهی که مشارکت در انتخابات نزد مبلّغان به عنوا می

 ،امری تغییرپذیر است؛ بلکه اسالم« دین»این سخن بدان معنا نیست که است اشاره کنیم. 
دین حق در نزد خداوند متعال بوده و خواهد بود و حرام و حالل آن تا قیامت پابرجاست. آنچه 

 داری مردم است. نکند، دی تغییر می
ها و  ، فرصتائلها، مس از آن جهت است که چالش  دین تبلیغآیندة  اهمیت بررسی تغییراتِ       

 ،دلیل دهد. به همین قرار می و فعاالن عرصة تبلیغ دین تهدیدهایی را رودروی نهادهای دینی
ناپذیر برای سیاستگذاری و  ای اجتناب تبلیغ دین، مقدمه ةشناسایی و تحلیل تغییرات و آیند

که در « تبلیغ دین»به مسائل، رویدادها و پیامدهایی در خواهد بود. این مطالعه   گیری تصمیم
پردازد؛ بنابراین  دادن دارند می در دهة آینده احتمال رخ« دینداری»اثر روندهای تغییر در 

تحوالت دینداری به عنوان متغیر مستقل فرض شده است که بر تبلیغ دین اثر دارد؛ هرچند 
رابطه و تعامل دوطرفه است. سبك دینداری نیز  ارتباط میان تبلیغ دین و سبك دینداری، یك

تواند ناشی از چگونگی اثربخشی فعالیتهای تبلیغی باشد؛ ولی اینجا تأثیرات احتمالی  می
پژوهی،  تحوالت دینداری مدّنظر قرار گرفته است. البته باید توجه داشته باشیم که در آینده

منظور ایجاد  گیرد؛ بلکه مطالعة آینده، به میبینی آینده صورت ن پرداختن به آینده به عنوان پیش
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شود. بنابراین به دنبال اثبات هی  رابطه علّی  آمادگی برای مواجهه با تغییرات احتمالی انجام می
 آینده وجود ةهی  شاهدی دربار»پژوهی است که  فرض اساسی در آینده نیستیم. این یك پیش

 دانش نوعی بر آینده، شناخت برای توانیم می این بربنا. بعینه ببینیم را آن توانیم نمی و ندارد
     .(36 :1386، بل« )کنیم تکیه گمان و حدس بر مبتنی

براساس روندهای اصلی تغییر در دینداری، »بنابراین، مس له اصلی این مطالعه آن است که         
اند؟ این تحوالت چگونه ممکن است انجام شوند و  چه رخدادهایی در آیندة تبلیغ دین محتمل

 « وضعیت تبلیغ دین را تغییر دهند؟
شود و دینداری به  اعی تعریف میبه عنوان یك حوزة اجتم« تبلیغ دین»در این مقاله ابتدا         

های مختلف آن تأثیر زیادی بر آیندة  عواملی که تحوالت و سبك ترین مهمعنوان یکی از 
گیرد و تحوالت دینداری در میان مطالعات و  گذارد، مورد اشاره قرار می تبلیغ دین می

اصلی در جلسات  شود. از میان روندهای تغییر دینداری، سه روند های تجربی مرور می پیشنیه
گیرند و پیامدهای آنها در تبلیغ دین برشمرده  نخبگانی با روش چرخ آینده مورد بررسی قرار می

 شوند.  می

 مباني نظري: تبلیغ دين و روندهاي تغییرات دينداري .2

، معین) «آدمیان رسانیدن پیام یا خبر و یا مطلبى به»به معناى  «بلغ»واژة تبلیغ از مادّة       
است. ریشة اصلی آن از آیات قرآن گرفته شده است. با این حال کاربردهای قرآنی آن ( 1387

 هر به مردم به اسالم رساندن تبلیغ» در معنای لغوی )رساندن( است، ولی در اصطالس،
معموالً کاربرد این واژه در فضای  حال این با .(90 :1374(، الویری) خندان) «است ای وسیله

شود.  های علمیه می فعلی ایران محدود به فعالیتهای طلّاب و روحانیون حوزهفرهنگی 
کند، تبلیغ یك واژة قابل  طور که جان اسپوزیتو در دانشنامة اسالم آکسفورد نیز اشاره می همان

کار در کاربردهای جدید و نوین آن ب )تبلیغ یك ایمان و عقیده( است که« دعوت»جایگزین با 
تبلیغ بیش از آنکه منشأ دینی داشته باشد، در آن از  واژة(. Esposito ،2001) رود می

کاربردهای نوین تبلیغات استفاده شده است و با توجه به اینکه سابقة کاربرد در قرآن هم 
عنوان اصطالحی برای اشاره به مفهوم تبلیغ متداول مورد قبول واقع شده است؛  داشته، به

شمسی، بیشتر در مقابله با تبلیغات  40تا   20های  ی در دههخصوص اینکه فعالیتهای تبلیغ هب
از واژة تبلیغ اسالمی برای  دلیلغربی مخالف اسالم و مروّج افکار مدرن بوده است و به همین 

 شده است. دفع این حمالت استفاده می
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های مختلفی مواجه شده است؛ اما برخالف بسیاری از  دین با چالش در دوران اخیر،   
های اجتماعی  تواند نماد و نمایندة واقعیت عنوان نیرویی که می ها، دین توانسته به بینی پیش

های  ها، نیازها، رنجها و دردها و تصورات و دانسته جدید باشد و زبانی برای بازگوکردن خواسته
 (.8: 1385، پایا) تثبیت کند را خود قعیتافراد به شمار آید، مو

اند که منجر به  های مختلفی تغییرات دینداری را تأیید کرده مطالعات و پیمایش         
اند و هر کدام از آنها با عنوانی از آن یاد  های جدیدی از دینداری شده گیری سبك شکل
 مجتهد ؛«دیجد یها تیمعنو و شانهینواند یندارید» باعنوان (1393) پورییجالاند:  کرده
 باعنوان (1378) سروش ؛«نید از یانسان یها قرائت» عنوان با (1383)ی شبستر

 ؛«یجمع یاخالق و یفردی اخالق» و «یعاطف»، «یعرفان» باعنوان یاسد ؛«شیاند تجربه»
)با کمك تحلیل  (1381)یمالحسن ؛«شکل یب یندارید» باعنوان (1381) اثوندیغ و یارمک آزاد

( باعنوان 1393زند ) پور و شجاعی و حسن «پاک  تین» عنوان با عاملی انواع دینداری(
های مختلفی که در کشور در مورد وضعیت دینداری انجام  طور کلی پیمایش به .«خودمرجع»

کننده  عنوان یك عنصر اثرگذار و تعیین اند: اوّل اینکه دین همچنان به اند، گویای دو مطلب شده
های دینداری و تنوع و تکثر انواع  تغییر در سبك و مهم در زندگی افراد باقی مانده و دوم اینکه

 (184: 1393، رستگاری و زاده عالم. )دینداری قابل مشاهده است
سبك مطالعات دینداری نیز متناسب با تحوالت دینداری در حال تغییر است. یکی از         

به نحوی که شدن دینداری است؛  ای گرایی و سلیقه روندهای مهم تغییر در دینداری، ترکیب
کند و  داند، در میان انواع دینداری به شکل سیّالی گردش می شخصی که خود را دیندار می
های دینداری، دست به  های خود، از میان انواع ادیان و سبك متناسب با نیازها و خواسته
کنندگان  (. در حقیقت اینان مصرف307: 1396زند )کوهی و شریفی،  انتخاب و گزینشگری می

توانیم  کنند و می شان از دینداری را تولید می ی هستند که با انتخاب خود، سبك اختصاصیدین
. با توجه به این (1392، حمیدیه) کند بگوییم که هر کس، سبد مصرف دینی خود را ایجاد می

تواند توصیف مناسب و  شود؛ بلکه آنچه که می نیز دشوار می« شناسی گونه»روند، مطالعات 
شناخت بهتر در اختیار بگذارد، مطالعاتی است که بر شناخت تغییرات در دینداری  کارایی برای
 متمرکز باشد. 

طور که در بخش   اشاره کنیم. همان متعددی تغییر توانیم به روندهای در فضای دینی می        
 16ه ( ب1396پیشینه خواهد آمد، در مطالعة روندهای آیندة دینداری در ایران )کوهی و شریفی، 
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روند تغییر اشاره شده است. در اینجا به سه روندی که در فرایند پیامدسنجی چرخ آینده در این 
 کنیم.   تحقیق انتخاب شده اشاره می

 ورزي احساسي افزايش گرايش به دين. 2-1

و گسترش شبهات  های دینی از آموزههرچند امروز شاهد شیوع ایجاد تردید دربارة بسیاری از      
 به عنوان مثال شاهد کاهش رعایت حجابمختلف اعتقادی در میان تعدادی از مردم هستیم؛ 

دانند و آن را یك معضل اجتماعی  بخش نمی )بیشتر مردم موقعیت فعلی حجاب را رضایت
 الکلی مشروبات به گرایش افزایش حدودی تا و(( 94 :1392، طوسی و دلیر) کنند محسوب می

 کنیم می مشاهده زمان همین در اما اند؛  شرعی مسلّمات از که هستیم( 1395، اری مهرخبرگز)
 ؛ مانندشوند مواجه می روزافزونیبا اقبال بُعد احساسی قویتری دارند،  که دین از هایی بخش که

اقبال به  و اهل بیت  به زیارت حرم ائمه، شرکت در مراسم مصیبت مردم رشد گرایش عموم
به گرایش عموم مردم همچنین  دوستانه. بشر یه وهای خیر دوستی و فعالیت محبت و انسان

به نسبت واعظانی که محور ، سخنرانان و خطبای مذهبی که بر ابعاد احساسی تأکید دارند
دهند بیشتر  قرار می مباحث عقلیسخنان خود را مباحث اخالقی، احکام و مسائل شرعی یا 

 . است
بیشتر از مناسك  بُعد احساسی قویتری دارند،تی نیز آنها که از میان مناسك دینی سنّ          

خوانی، مراسم احیای شبهای  مثال، مراسم روضه و مصیبت برایاند.  دیگر مورد توجه قرار گرفته
بیشتری عدة ، همچنان توجه اند معنوی هایی از این دست که همراه با گریه و حسّ قدر و آموزه

نماز جمعه، احکام مرتبط با مانند های دیگر  ولی برخی آموزه اند؛ از مردم را به خود جلب کرده
اجتماعی، سیاسی و عقالنی دارند، کمتر  ةهای اقتصادی دین که جلو روابط زن و مرد و آموزه

  اند. مورد توجه قرار گرفته یا دچار افت شده
کم به  خصی و غیررسمی محدود نمانده و کمرشد در میان مردم، به محافل ش این روند روبه

ایرانی  در الگوی اسالمی« معنویت»ادبیات سیاسی حاکم بر نظام نیز سرایت کرده است. لفظ 
دهندة فرهنگ ایران در آینده اضافه و به عنوان سند  پیشرفت به عنوان یکی از ارکان تشکیل

 رسمی تصویب شده است.

ای  توانیم به عنوان نشانه های مداحی را نیز می جریان و خردهمحور  های مداس رشد جریان         
محور در مناسبتهای مختلف شادی  برای این گرایش در میان مردم در نظر بگیریم. مراسم مداس

گرا و تحلیلی و فکری فاصله دارند و عموماً بر تحریك عواطف و  و عزا که عموماً با جریان عقل
خوانی، گریه و غم، یا شادی در قالب مدس اهل بیت صورت  یخوانی و مولود احساسات، مصیبت
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اند. بسیاری از این عزاداریها  هایی از بروز احساسی دین در میان مردم گیرند، همگی جلوه می
، شالچی) اند شده های شدید احساسی مبتنی گونه دارند و بکلی بر جنبه حتی رویکردی تعصب

 تاریخ طول در تشیع سیاسی نظریة ریشة ترین اصلی که کربال حادثة عزاداری(. 150: 1396
 مثابة به کربال حادثة. »است یافته تغییر زمانه این تحول، در این بر مبتنی نیز هست و بوده

 شهادت به نهایت در که است حقیقت راه در ها انسان از کمی عدة رن  بیانگر انسانی، تراژدی
. شهادت و حقیقت رن ، از اند عبارت تراژدی این اصلی مؤلفة سه دیگر، عبارت به. رسند می
 .(235: 1393، رحمانی)«است غالب شهادت مفهوم از( رن ) اوّل درک امروزه البته
 شده، کمتر گذشته نسبت به مردم حوصلة و زیاد بسیار زندگی شتاب که کنونی روزگار در       

 باشد پراحساس و پرشور که شرط این به تنها دارد، وجود طوالنی  مراسم به گرایش همچنان
 به بتوانند اگر مراسم دینی برگزارکنندگان که معنای آن است  به این .(1392، حمیدیه)

معنوی پاسخ بدهند و این شرایط را برای آنان فراهم  التذاذ و حس ایجاد برای افراد نیازهای
 توانند اقبال عمومی به مراسم یادشده را حفظ کنند. کنند، همچنان می

 گرايي در دين رشد گزينشگري و ترکیب .2-2

ای دینداری است که  های درونی و ریشه عمیق در الیه یروند داری،نشدن دی روند گزینشی   
ه عنوان آن در رفتارها و گرایشهای دینی قابل مشاهده است. این روند ب شواهد نمودها و

اتفاقات دینی  و ما را در آینده باآورد  میپدید  سبك زندگیدر  ی جدّیتغییرات که اساسی یروند
دینداری در جوانان به سمت  برخی مطالعات، براساسشود.  کند ارزیابی می جدیدی متوجه می

 خصوصی، آور، غیرالزام پیدایش سبکی از دینداری جهت گرفته که دین در آن امری شخصی،
 شده دینی نهادهای دگرساالری نپذیرفتن با همراه و فردی تعقل بر مبتنی گزینشی، ای، سلیقه
 برآمده از ای با تحوالت عمیقِ این روند پیوند گسترده. (99 :1394، معمار و پور حسن) است

کند.  را توصیف می« دینداری در دنیای معاصر»تحوالتی است که دارد و از جمله  مدرنیته
حوالتی همچون بر اثر تکه  استاقتضائات و لوازم دنیای مدرن  گزینش و انتخابگری، از

بندی اجتماعی جدید و دیگر  ، طبقهمدرن ، شهرنشینی، سبك زندگیِی جدید ارتباطیها اوریفنّ
 به وجود آمده است. تحوالت 

و گزینشی زمانی شکل گرفت که دینداری در جوامع مدرن، دورة  وضعیت دینداری متنوع       
کردند که دین برای همیشه از  بینی ای پیش افول و کاهش خود را تجربه کرد. در آن دوره عده
 های به دست آمده ازبراساس آمارگونه نشد.  زندگی اجتماعی بشر خارج خواهد شد؛ اما این

 تر شد شایع 1970 ةدر مقایسه با ده ،2000های صورت گرفته، دین در سال  برخی نظرسنجی
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تقریباً در تمامی کشورها ازجمله دنیای غرب،  ،خوانند می« مذهبی»شمار کسانی که خود را  و
و همزمان با حذف نشد گاه  و دینداری هی دین  .(Introvigne, 2001) رو به فزونی گذاشت

، با شکلی متنوع، متکثر و گزینشی بار دیگر جلوه مدرن فتمانهای غالب در جوامعفراگیری گ
رهبران  یاجغرافیایی  اطقمنتنوع دینداری وابسته به تنوع در گذشته کرد؛ با این تفاوت که اگر 

جامعه هستند و هر یك با سبکی « افراد»محور تنوع،  فکری مناطق و قبایل بوده، در این دوره
بخشند. وقتی که به بررسی تحوالت  سامان می متفاوت و شیوة شخصی دینداری خود را

مواجه هستیم و « ها دینداری»پردازیم، باید دقت داشته باشیم که در حقیقت ما با  دینداری می
 (.145 :1390، زند شجاعی« )دینداری»نه با 

دانند و حاضر نیستند برچسب  شوید که خود را دیندار می امروز با مردمی مواجه می         
  دینخوانشِ سنّتی )رسمی( از با  شان در عین حال دینداری و نی را بر خود تحمل کننددی بی

دین را عمل کنند و به کدام یك کدام قسمت از  گیرند می  افراد خودشان تصمیممتفاوت است. 
نشینند و دست به  . در مَسند کسی که صالحیت و آگاهی کافی دارد میمعتقد باشندآن   بخش

کنند و این  زنند. افکار و تصورات درونی خود را نمایان می ش نوعِ دینداری میانتخاب و گزین
 اند که احساسات، گرایشها و تعلقاتشان را مبنای عمل قرار دهند.  حق و اعتبار را برای خود قائل

 

 دين در اجتماعي مددکاري و درمانگرايي الگوي رواج و مطالبه. 2-3

 الگویی جدید از رفتار در تبلیغ و تروی  دین در حال رشد است. دردر سالیان اخیر بتدری        
 و همدلی دنبال به بیشتر ها، خوبی به کردن نهی امرو جای به مبلّغان  دینی، تبلیغ از شیوه این

 از برآمده ایمان از مهمتر معنوی روس تقویت کلی طور به هستند. مردم برای صبوربودن سنگ
 اصلی رسالت به ،«مردم غم و درد» به توجه بنابراین است؛ کالمی های گزاره و استدالل
این الگو در حال رواج است و مردم نیز این الگو را از متولیان دین  .شود تبدیل می متولیان

 کنند.  مطالبه می
رود که همچون طبیبی که ابزار خود را بر  در این شکل از دینداری، از مبلّغ دین انتظار می       

گرفته، به میان مردم برود و برای حل مشکالت آنان تالش کند. در حقیقت اهداف دینی دوش 
رسانی در امر دینی باشد و  شوند؛ چه این خدمت رسانی به مردم تبدیل می تر و به خدمت گسترده

 خدمت ارائه» برای رقابت سمت به تدری  به مختلف مذاهب و چه در احتیاجات دنیایی. ادیان
دهد و  ها را اسکان می خانمان سازد، یکی بی اند؛ یکی بیمارستان می رفته«دممر به معنوی

 نشیند.  دیگری پای درد دل آنان می
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رسانی و امدادگری به مردم با یکدیگر به  دادن خود در جایگاه خدمت ادیان مختلف برای نشان  
پ فرانسیس که هایی از یك اقدام پا خیزند. چندی پیش یك خبر به همراه عکسرقابت برمی
ها و  ها، بودایی ها، مسیحی ها منتشر گردید، خبرساز شد. وی در حالی که یهودی در خبرگزاری

کند. او شخصاً  مسلمانان را جمع کرده است، در یك طشت آب، شروع به شستن پای آنان می
طبقات  بوسد؛ در حالی که معموالً بسیاری از آنان، از شوید و می زانو زده و پای آنان را می

بودن این کار، استقبال از آن و موج خبری  نظر از واقعی یا نمایشی . صرف ضعیف و فقیر هستند
 دهندة یك روند تغییر در انتظارات از فعالیتهای دینی است. که از آن ناشی شد، نشان

کند و تلقی متولیان دین  رسانی دینی، الگوی دینداری مطلوب تغییر می با رواج الگوی خدمت  
 از گشایی مشکل در روحانیت توان به مردم، دینداری بتدری  این گونه خواهد شد که ضریب

 سوادداشتن، منبررفتن، نوع هر از مردم، به طلّاب خورد و نهضت خدمتگزاری گره می مردم

 .(429: 1396، علیزاده) بود خواهد اثرگذارتر  شبهه  رفع و علمی تحلیل
توانیم به این نتیجه دست یابیم که دینداری بار دیگر  دینداری میبا مروری بر تحوالت           

دور، نسبت به وضعیت  چندان ای نه در آستانة یك تحول قرار دارد و وضعیت دینداری را در آینده
های معنوی در دینداری آینده  ها و آموزه فعلی باید متفاوت تصویر کنیم. نقش احساسات، گروه

ینداری آینده در عدة زیادی از مردم آمیخته با معنویت و گسترده خواهد بود. سبك د
های خارج از دین و چه بر پایة معنویت  چه در قالب معنویت -های معنوی خواهد بود گرایش

برخواسته از متن دین. تعداد قابل توجهی از جوانان در آینده دین خود را بیشتر بر مبنای ارادة 
دهند و از  و ساختارگریزی را سرلوحة عمل خود قرار می سازند ای و گزینشی می درونی، سلیقه

کنند. ناگزیر در این فضا تأکید بیش از حد  حاکمیت نهادهای مختلف دینی و سیاسی دوری می
تر و منفورتر  روز متروک به در اجرای دین از طریق سازوکارهای حاکمیتی و مبتنی بر اقتدار، روز

رسانی به مشکالت و  دینداری که مبتنی بر خدمتای از  حال آن جنبه خواهد شد. درعین
خصوص درماندگان باشد، رشد سریعتری خواهد داشت و نقطة امید  همعضالت زندگی مردم و ب

 تروی  دینداری برای مبلّغان و مروّجان دین خواهد بود.

 ۀ تحقیقپیشین .3

های اجتماعی و  کمتر به عنوان موضوعی برای مطالعات علمی در زمینه« تبلیغ دین»هر چند    
ای برای مطالعات اجتماعی و  حال دین و دینداری کمابیش سوژه فرهنگی آن بوده، بااین

فرهنگی و موضوعی برای انجام پیمایشهای سنجشی قرار گرفته است. در زیر به برخی 
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براین، به مطالعاتی  شود. عالوه اند اشاره می یت تبلیغ دین پرداختهمطالعات که به بررسی وضع
 کنیم. اند نیز اشاره می که در زمینة وضعیت آیندة دینداری در ایران انجام شده

این موضوع را بررسی  ،«انداز جهانی ادیان در چشم ةآیند» ( در کتاب1386) خانمحمدی       
فرهنگی، ادیان را به  پیشگویی( هرچند ارتباطات میان کند )برخالف بینی می او پیش کند. می

د کرد، اما این تقارب به مفهوم وحدت نیست؛ بلکه نلحاظ محتوایی به هم نزدیك خواه
دین تعریف خواهند  براساسو جوامع مختلف، هویت خویش را  اند هتقویت شد تمایزهای اسمی

 کرد.

باوری  دین ةآیند ةدربار ،منتشر شده است 94در مطلبی که در تیر  (1394) مقصود فراستخواه      
 شمارد و روندهای دینی را وی پیشرانهای مختلف را برمی گوید. ورزی در ایران سخن می و دین

 ةیت کلیدی، به پردازش چهار سناریو در باب آیندعکند و سپس با تعیین دو عدم قط نیز بیان می
مراحل معین  با طیّ پردازد. این مطلب هر چند ظاهراً ورزی ایرانیان می دینداری و دین

های پنلی صورت نگرفته؛ با این حال  سناریونگاری و با مشارکت نخبگان، پیمایش و گروه
هرحال  بهند. که یك صاحبنظر در شناخت دینداری تولید کرده و ارزشمند هستند سناریوهایی

   .اند و بر تبلیغ دین متمرکز نشده اند ورزی دینداری و دین ةاین سناریوها دربار
شناسی  شیعه؛ جامعه ةرسان»در تحقیقی که در قالب کتاب  (1389)محسن حسام مظاهری       
 ترین مهمچاپ شده، سیر تحوالت یکی از « تهای مذهبی در ایرانأینهای سوگواری و هییآ

 ةاست.  فرضی را بررسی کردههای عزاداری  تأمناسك دینی و ابزارهای تبلیغی شیعه یعنی هی
ش با وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر عزاداری و تغییر و تحوالت ةبنیادین کتاب، رابط

شدن میان دین  قائل  های تاریخی و با تفاوت عصر است. وی با مرور تحوالت عزاداری در دوره
 بر کند و نه دین؛ عالوه دینداری محسوب می تمقوال رةو دینداری، عزاداری عاشورا را از زم

و نه یك منسك دینی. بر  بدانیم ندارانهای دی عزاداری را باید یکی از آیینمعتقد است اینکه 
ریزی شده بود، پس از چندی و  کند این آیین که توسط امامان شیعه پایه همین اساس ادعا می

  ةوقتی با فرهنگ ایرانی آمیخته و در آن نهادینه شد، صورت دیگری یافت که بکلی با نمون
ناسانه است و سیر تحوالت ش اش تفاوت داشت. این تحقیق یك تحقیق جامعه لیهساده و اوّ
بنابراین هرچند منبع خوبی  کند. را بررسی می ثر بر آنؤدر طول تاریخ و عوامل م گذشتة آن
 ی نیست.دیندار ةعزاداریهاست؛ ولی مربوط به آیند ةآیند ةبرای مطالع

نور، تحول نقش  ارشد خود در دانشگاه پیام نامة کارشناسی در پایان (1388)نسیم کاهیرده       
« تحول»واعظ و مداس در اجرای مناسك عاشورا را بررسی کرده است. نقطة تمرکز این مطالعه 
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آل وبری، پس از  شناسی و شناخت تیپ ایده است و از این جهت مرتبط است. وی بر پایة گونه
کنندگان، تحول مجالس عزاداری را در کاهش  ا مشارکتمشاهدة مشارکتی و مصاحبة باز ب
ای به  رویه گوید که در عوض، مداحان به شکل بی داند و می نقش و اثرگذاری وعّاظ و منابر می

هایی هستند که مؤثر در جذب  اند. بیشتر وعّاظ مذهبی فاقد ویژگی این  مجالس راه پیدا کرده
 .(20 :1388کاهیرده،  و بهار)کنند  ده میاند و مداحان از آنها استفا مخاطب عامه

تحلیل » ةمانند مقال ؛اند تحقیقات دیگری نیز به بررسی مراسم و مناسك دینی پرداخته       
 مناسك تأثیر» و( 1386 قبادی، و جمشیدیها) «دینی مناسك و مراسمشناختی از  جامعه

 مواردی اینجا در بخصوص .(1385، رحمانی و فیاض) «ورزی دین در کربال گفتمان و عزاداری
 عزاداری مناسك تغییرات» کتاب مانند اند؛ بررسی کرده را تغییرات و تحوالت که ذکرند قابل
 یا( 1394، دستوری« )زنانه مذهبی های هیأت تحوالت بررسی» ،(1393، رحمانی) «محرم

 این در(. 1387، رهنما و جنادله« )کربال واقعة عزاداری مناسك در نسلی بین تفاوت بررسی»
وضعیت فعلی، به عوامل و روندها نیز اشاره شده  و نیز هرچند با توجه به بررسی تحوالت موارد

؛ ولی بررسی آینده در آنها جایی ندارد، بیابیم یمتوان هایی نسبت به آینده می و رهیافت
در اینجا به  به همین دلیل د.نشو پژوهی نیز در آنها استفاده نمی های آینده که روش همچنان

 کنیم. همین حد از معرفی اکتفا می
پژوهی به استخراج روندهای آیندة  ای که اخیراً صورت گرفته و با رویکرد آینده اما مطالعه        

بندی  ترین تحوالت دینداری است که در قالب روند دسته دینداری پرداخته است، حاوی اصلی
مبتنی بر العاتی برای دفتر تبلیغات اسالمی حوزه، ( در طرس مط1396اند. کوهی و شریفی ) شده

روندهای اصلی تغییر ن، های متعدد کیفی با صاحبنظرا تحلیل محتوای مقاالت و انجام مصاحبه
روند اصلی تغییرات  16 ةدهند نمایش 1. جدول اند کرده تحلیل و استخراج رادر دینداری 

 دینداری در ایران است. 
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(1396 شريفي،  و کوهي) . روندهاي تغییر دينداري در ايران1 جدول  

 روندهاي تغییر دينداري در ايران

 گرایی در دین رشد مناسك گرایی در دینرشد گزینشگری و ترکیب

عنوان  رشد دین به عنوان یك انتخاب فردی و تضعیف به
 هنجار واحد جمعی مشترک 

 .شود حاکمیت دینی باچالش بیشتری مواجه می ةاید

 شدن ادیان جهانی های دینی واگرایی، تنوع و تکثر قرائت

 رشد گرایش به اخالق جهانی مشترک شدن دین )مصرف براساس نیاز( کاالیی

 رشد گرایش به دین در کشورهای مختلف  های جدید تصوفو  ها گرایی و گرایش به معنویت معنویت

 افزایش انسجام شیعی در منطقه ورزی احساسی دینگرایش به 

گرایی و مددکاری  و رواج الگوی درمان مطالبه بودن رشد احساس نیاز به خوب
 اجتماعی در دین

پسندشدن دین، فرهنگ، محتوا و  ساده، سطحی و عامه
 مخاطبان

ای در های خرد حاشیه ها و گفتمان یافتن گروه قدرت
 مقابل جریان اصلی و رسمی

 

 شناسي روش .4

کند. در  انگیزی استفاده می و تکنیك جلسات ذهن 1ها این مطالعه از روش چرخ آینده 
ها، روشی برای شناسایی و ارائه پیامدهای اوّلیه، ثانویه و سوم روندها،  آینده پژوهی، چرخ  آینده

   ( Gordon & Glenn, 2017)های احتمالی آینده است حوادث، مسائل در حال ظهور و تصمیم
تواند در مورد مسائل  هایی است که می چرخ آینده با تمام سهولت و سادگی خود، حامل ویژگی

 و جدید محصوالت خلق امکان به آینده، مسائل بینی پیش به آینده، چرخ»پیچیده به کار آید. 
      کمك پیچیده، متصل سطحی به ساده غیرمتصل سطح یك در جهان به نگاه از گرفتن فاصله
یا « چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ...؟»آینده مبتنی بر سؤاالت چرخ  (Inayatullah, 2008)  کند می
بندی موجود  این سؤاالت، یکی از مؤثرترین ابزارهایی هستند که طبقه است.« 2اگر ... پس چه؟»

 توانند آن را بشکنند و به هم بریزند. کشند و می را به چالش می
ردم در ــر مـات وضعی و جانبی مسائلی که اکثکنند تا دربارة اثر این سؤاالت افراد را وادار می     

 :Inayatullah, 2009) ر کنندــتر فکــدارند، بیشــپن د میــمل و بعیــر آنها را نامحتــحال حاض

24).   

                                                           
1. Futures wheel 

2. "what If" questions 
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 تحقیقهاي  يافته .5

آورده  1روندی که در جدول شمارة  16براساس نظرات متخصصان حاضر در جلسات، از میان    
روندی که مهمتر بودند و می توانستند اضالع مختلف تغییر در دینداری را نشان اند، چهار  شده

بدهند انتخاب شدند. فرایند انتخاب به این صورت بود که ابتدا اهمیت و اولویت، مورد بحث 
گیری از متخصصان، روندهایی با نمرة باالتر انتخاب  جمعی قرار گرفتند و پس از آن با رأی

 شدند.
تبلیغ دین خواهند داشت، مواردی  ةمدهایی که هر کدام از روندهای دینداری بر آیندپیا         

تخیل،  ةقو ة. به واسطاستسازی تخیل افراد  فعال مندو دستیابی به آنها نیاز اند احتمالی کامالً
به فرد  ،شود که دقت در تصاویر کنندگان ایجاد می ای از تصاویر آینده در ذهن مشارکت نمونه

حدس و  ةبا آینده حدس بزند. با توجه به اینکه قو ارتباط های مناسبی را در کند گزاره کمك می
شود، استفاده از روش چرخ آینده این امکان را  خیال در توالی رویدادها و روندها ایجاد می

دها در برای یافتن پیامد هر کدام از رون .زده شوندآورد که اثرات با واسطه حدس  فراهم می
تبلیغ دین، یك جلسه پنل اجرا شده است. در زیر پیامدهای روندهای منتخب در آیندة تبلیغ 

 شوند.  دین، یك به یك ذکر می
 در آيندة تبلیغ دين« ورزي احساسي افزايش گرايش به دين»پیامدهاي روند . 5-1
های  یافته اساسبردر تبلیغ دین « احساسی ورزی دین به گرایش افزایش»پیامدهای روند     

ترسیم  1جلسة چرخ آینده به شرس زیر است. این موارد به همراه روابط میان آنها در نگارة 
 اند.  شده

رشد ضرورت تبلیغ در ارتباط نزدیك با مخاطب: هنگامی که کنشهای ارتباطی احساسی در ـ 
دینی را تقویت کنند دینداری نقش پیدا کنند، تبلیغ دین نیز مبتنی بر رفتارهایی که احساسات 

محور هستند و در ارتباطات نزدیك و رودروی  کند. کنشهای احساسی کامالً مخاطب رشد می
ای )مانند بیماران بستری،  های ویژه گیرند. اقشاری از مردم که از موقعیت انسانی شکل می

توسط مبلّغ شدن  ترک، زوجهای درآستانة طالق و ..( برخوردارند، نیازمند درک حال معتادان در
کنند  اختصاصی و ویژة خود خواهند بود. به همین دلیل تبلیغات ویژه برای اقشار خاص رشد می

  و سایر مردم در طبقات مختلف از تبلیغات رودرو )چهره به چهره( و احساسی )در شکل رسانة
 جمعی( استقبال خواهند کرد.

انتقال محوریت تبلیغ از ارائه اطالعات به های ارضای نیاز و احساس: با  رشد نیاز به تکنیكـ 
های  عنوان استفاده از تکنیك یافتن احساسات دینی، آنچه برای تبلیغ و خطابه به سمت محوریت
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های ارضای احساسات دینی و نیازهای دینی تبدیل  اقناع بوده است، به استفاده از تکنیك
 خواهد شد. 

ده از ظرفیتهای جمع است. احساسات معموالًً در یکی از فنون تحریك احساسات، استفا        
های  رسند. البته معموالً مجالسی با جمعیت آیند و به اوج می یك فضای جمعی به غلیان در می

توانند کارکردهای احساسی را متبلور سازند؛ به همین دلیل احتماالً مجالس مذهبی  انبوه نمی
 محدودتری را در آینده تجربه خواهیم کرد. 

منبرها در وضعیت احساسی و در مجالس دینی که احساسات در آن محوریت دارند، از چه         
جایگاهی برخوردار خواهند بود؟ از طرفی مداحیها که ابزاری برای تحریك احساسات دینی 

اند و مقداری از اهداف دینی را که از تشکیل مجالس مدّنظر بودند به عهده  هستند رواج یافته
شوند؟ یا منبرها نیز جنبة  تر می رونق تر و کم فروغ . ولی آیا باوجوداین، منبرها کماند گرفته

کنند؟ ورود  احساسی خود را تقویت خواهند کرد و به این واسطه جایگاه خود را دوباره پیدا می
جنبة احساسی به منبر امری کامالً نو و جدید نیست. منبر و خطابه دائماً میزانی از ابزارها و 

هایی را که بر پایة ایجاد احساسات در مخاطب است در خود داشته است؛ اما منبرهایی که  شرو
های  های علمی فاصله بگیرند و به سمت کلمات عاطفی، سبك از استدالالت عقلی و تبیین

حماسی یا عرفانی و داستانها بروند، منبرهایی احساسی خواهند بود. احتمال سوم در وضعیت 
خوانی و  اختصاص منبر به جنبة علم و آگاهی دینی و اختصاص مداحی، روضه منبرهای آینده،

نوحه به جنبة احساسی دین است. در این حالت مخاطبان و بخصوص کسانی که روضه و 
اند، خأل آگاهیهای دینی را در خود احساس  ای در دینداری آنان پیدا کرده مداحی نقش عمده

ه سوی منبری که همین سطح از اطالعات را به آنان بدهد کنند و صرفاً به همین دلیل رو ب می
 روند. می

یك مبلّغ برای برانگیختن احساسات دینی و تبدیل آنها به یك حسّ خوش، به          
هایی نیاز دارد. آموزش این مهارتها به دلیل فقدان سازوکارهای الزم در حوزه برای  مهارت

های متداول  شوند. دروس و برنامه رهای دیگر سپرده میانتقال آنها، بناچار به مراکز و ساختا
کار را برای ایفای نقشهای احساسی آماده کنند )برخالف  توانند مبلّغ تازه های علمیه نمی حوزه

برای این منظور احساس  ها هها و مؤسس نقشهای علمی و فقهی(، به همین دلیل نیاز به دوره
 شود. می

های احساسی کمتر در قالب کالس و درس و مدرسه قابل انتقال و  حال، مهارت ولی بااین       
هایی را  توانند چنین مهارت اند که می های حین عمل اند. ارتباطات نزدیك و تجربه آموزش
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انتقال دهند. مبلّغ باید در صحنة عمل، از یك فرد باتجربه این فنون را یاد بگیرد و در طول 
خواهند وارد عرصة  ی متناسب با آن را فراگیرد. طلّابی که میتواند فنون اخالق سالها تلمّذ می

های  کنند که باید ابتدا در جمع برخی از طلّاب باتجربه، مهارت تبلیغ شوند، احساس نیاز می
الزم را کسب کنند. این وضعیت، زمینه را برای ایجاد تبلیغات شراکتی که در آن بیش از یك 

 کند. می اند آماده نفر طلبه در حال تبلیغ

شود. در جمع،  فراگیری جمعهای شور و احساس: شور و احساس، معموالً در جمع ایجاد میـ 
توان به سطح باالتری از احساسات رسید. شاید رشد  شوند و می احساسات بیشتر تحریك می

، براینکه برای ایجاد احساسات ارتباط با این روند نباشد. عالوه مجالس دینی نیز در دهة اخیر بی
ای  استفاده از قالبهای متنوع صدا، تصویر و تحرک الزم است. پس تبلیغاتی که چندرسانه

 باشند، در اولویت نگاه قرار خواهند گرفت.

ولی مس له دیگر، طرز ادارة چنین جمعهایی است. هنگامی که هدف از مجلس دینی ارائه      
ات و اصطالحاً عالِم است کفایت اطالعات و دانش دینی باشد، وجود یك فرد که دارای اطالع

باید شرایط فیزیکی را آماده کنند. این در حالی است که در جمعهای  تنهاکند. مابقی افراد  می
کنند. در بسیاری از  احساسی، گروهی از افراد همراه با یکدیگر، یك برنامة منسجم را ارائه می

شوند. این مس له  ایجاد می اوقات، جمعهای احساسی به شکل مشترک و با اجرای چند نفر
تواند در تبلیغ دین پیامد گسترده داشته باشد و از تبلیغات فردمحور به سمت تبلیغات  می

پردازند و یك  شراکتی که در آنها چند نفر طلبه )یا غیرطلبه( به همراه یکدیگر به تبلیغ دین می
های  توانیم در برنامه ها را می نامههایی از این بر کنند پیش برود. نمونه برنامة منسجم را اجرا می
 جشن در مساجد مشاهده کنیم.  جُنگهای  دینی و مراسم

کردگی در  عدم کفایت عمّامه برای مبلّغ احساسی: عمّامه به عنوان نشانی از علم و تحصیلـ 
توانند  رود. مردم با دیدن لباس روحانیت بر تن یك شخص، می های علمیه به کار می حوزه

کنند که وی از سطحی از دانش برخوردار است که بتواند نیاز دینی آنان را از جنبة اطمینان 
ارائه اطالعات )فقهی، عقایدی و اخالقی( برطرف کند. ولی اگر جنبة احساسی دین تقویت شود 
و مورد مطالبه قرار گیرد و تبلیغات مبتنی بر ایجاد حسّ دینی رواج یابند، آیا عمّامه و لباس 

توانند نشان خوبی برای شناخت افرادی که دانش و مهارت الزم را در این زمینه  یروحانیت م
درآوردن و ایجاد حسّ دینی چیست؟ چگونه  غلیان دارند به حساب آیند؟  نشانة قدرتِ به

 اشخاص در این زمینه نزد مردم اعتبارسنجی خواهند شد؟
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زنان و نوجوانان در تبلیغ اهمیت شود  رشد تبلیغ زنان و نوجوانان: فضای احساسی باعث میـ 
کنند و رفتارهای آنان در فضای احساسی مهمتر  یابند. این اقشار پیامهای احساسی را جذب می

 شود.  تلقی می

افزایش تفاسیر ذوقی از دین: در دین احساسی، آنچه اهمیت دارد حسّ دینی است و نه استنادی ـ 
هایی از دین که بتوانند  ن رو تفاسیری و قرائتشود. از همی که به منابع اصیل دینی داده می

 مخاطب را سرذوق آورند منتشر خواهند شد. 

های عرفانی در منبرها و محتواها گسترش خواهند یافت و  گرایش به تصوف و عرفان: زمینهـ 
این، احتماالً گرایشهای صوفیانه بیش  بر های عرفانی بیشتر مطرس خواهند شد. عالوه شخصیت
طرس خواهند شد و ادبیات و مفاهیم مرتبط با گرایشهای تصوف شیعی رواج خواهند از پیش م

یافت. به این ترتیب یکی از جریانات مهمی که از سویی در فضای تبلیغی حضور دارد و 
را انکار کنیم تصوف خواهد بود و از سوی دیگر انحرافاتی که از آن برخواهند   توانیم آن نمی

 بلیغ مطرس خواهند شد.آمد، به عنوان مسائل ت

 

 
 در آیندة تبلیغ دین« ورزی احساسی افزایش گرایش به دین» . پیامدهای روند1 نگارة

 )مستخرج از جلسة پنل چرخ آینده(
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 در آيندة تبلیغ دين« دين در گرايي ترکیب و گزينشگري رشد»پیامدهاي روند . 5-2

های جلسة  یافته براساسدر تبلیغ دین « گرایی در دین رشد گزینشگری و ترکیب»پیامدهای روند 
 اند. ترسیم شده 2چرخ آینده به شرس زیر است. این موارد به همراه روابط میان آنها در نگارة 

نند. ک شدن دینداری، رفتارهای مُدگونة دینی رشد می ای شدن رفتارهای دینی: با سلیقه مُدگونهـ 
اند و بیش از آنکه متعلق به مفهوم و جایگاه فکری و فرهنگی خاصی باشند،  این رفتارها موقتی

 های جدید هستند. متعلق به ارادة تجربه

بودن، خصوصیاتی هستند که یك مُد را جذّاب  فرد  بودن و منحصر به بودن، خاص بدعت: جدید
گیرند. در این میان  رد اقبال قرار میکنند. مجالس دینی و سخنرانیهای جدید و خاص مو می
بسا خارج از چارچوبهای مقبول ارائه و به این  آیند که  مطالبی جدید و حتی چه ای پدید می عده

شوند این افراد با محدودیت  های اجتماعی نیز باعث می واسطه مخاطب جذب کنند. شبکه
هایی جدید به دین اضافه  بدعت تری بیابند. در بسیاری از موارد، کمتر، قابلیت نشر گسترده

شوند که سابقه ندارند. البته هر جدیدبودنی بدعت  شوند یا نسبتهایی جدید به دین داده می می
شده به دین و ابداعات ایجادشده در چارچوبهای موجّه  نیست، ولی مرز میان بدعتهای اضافه
 دینی، بسختی قابل تشخیص خواهد بود.

جدید: تعداد کسانی که در قالب روحانی و مبلّغ دین هستند، ولی از  آخوندهایی با لباسهای     
کنند افزایش خواهند یافت. برخی از روحانیون پیدا  سنّتها و هنجارهای آن تبعیت کامل نمی

کنند و رفتارهای خارج از عرف طلبگی خواهند  شوند که از لباسهای غیرمتعارف استفاده می می
 داشت.

به « آخوند درباری»یابند: اصطالس  خدمت افزایش می پسند و خوش شه، مردمری آخوندهایی بی     
معنای آخوندی است که به خاطر جلب نظر دربار و حکومت، از قواعد، هنجارها و اصول اسالم 

ای و  پردازد. آخوندهایی برای دینِ سلیقه خدمتی به آنها می شود و به خوش و طلبگی خارج می
 رفتارهای مخلوط ندارند.گزینشی، نقشی جز توجیه 

شدن انتخابهای دینی، معیارهای  ای ارائه خدمات دینی با کارکردهای متنوع: به دنبال سلیقهـ 
مُدگونگی، کارکردهایی هستند که در زندگی روزمرّه  بر  عالوهانتخاب یك فعالیت دینی، 

شود و مردم  می توانند داشته باشند. دین به شکل کاالها، محصوالت و خدمات دینی عرضه می
شده که بتواند کارکردهای بیشتر  زنند. هر کدام از موارد عرضه از میان آنها دست به انتخاب می

شدن بیشتری برخوردار خواهد بود. در  تری در زندگی داشته باشد، از قابلیت انتخاب و متنوع
متناسب با ذائقة  شدن، چندکارکردی و ای رشته های تبلیغ نیز باید به سمت میان نتیجه، آموزش
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ها باید بتوانند فنون جذب مخاطب را آموزش دهند. شناخت  عامه پیش بروند. این آموزش
مخاطب، ایجاد آشنایی، ترغیب و اقناع وی از اهمیت باالیی برخوردارند. به عبارت دیگر، 

 استفاده کنند. « بازاریابی پیام»های  مبلّغان باید از روش
عمومی: مساجد به لحاظ ساختار  اماکن و ها حسینیه به مساجد از بلیغت مکانی دایرة گسترش     

های انعطاف کمتری  هایی که معموالً به برخی افراد دارند، از قابلیت وقفی و به دلیل وابستگی
توانند مکانهای مناسبتری برای  ها می برخوردارند. در مقابل مکانهای دیگری مانند حسینیه

های همایش  یدتری مانند سالنکارکردهای متنوع باشند. البته شاید بیشتر باید به مکانهای جد
ها و مانند آنها فکر کنیم. اینها مکانهایی هستند  ها، پارک های بازی، ورزشگاه یا جشن یا خانه

رود و از آن مکانها  دهد، به آنجا می که دین برای آنکه خود را با زندگی معمولی افراد تطبیق 
 برای تبلیغ خود استفاده خواهد کرد. 

شدن دینداری و دخالت بیشتر سلیقه و ارادة افراد  عمومی در دین: با گزینشی طلب دخالت بیشترـ 
دهد و عموم مردم و  در سبك و نوع دینداری خودشان، تحولی در ارتباطات دینی رخ می

کنند که باید در فرایندهای دینی دخالت کنند. بتدری  سعی  ازپیش احساس می مخاطبان بیش
تخاب داشته باشند و بتوانند مدیریت مناسك و احواالت دینی کنند کاری کنند که قدرت ان می

خود را نیز به دست گیرند. در مراسم دینی نیز به نحوی از تبعیت محض از متولیان دینی مانند 
 زنند.  روحانیت سر باز می

کنند  کنندگان وجوهات شرعی مثل خمس اظهار می گسترش وجوهات خودخرج: پرداخت        
کنندگان وجوهات  شدن وجوهات خود دارند. پرداخت طالع از جزئیات نحوة هزینهکه نیاز به ا

دوست دارند پول پرداختی آنان در مصارف خاصی مصرف شود و آنان بتوانند در این مورد نظر 
گیرند  بدهند یا نظارت کنند. در یك تعامل با مرجعیت، برای مصارف خاص از مراجع اجازه می

 کرد وجوهات مشارکت خواهندکرد.  ای، در هزینه و خیریهو با تأسیس مرکز دینی 

رشد مجالس کوچك و خانگی: مجالس خانگی و مجالس کوچك محلی قابلیت         
توان آنها را با سبك دینداری شخصی تطبیق داد. از این رو  شدن بیشتری دارند و می مدیریت

وند. با اینکه با معماری ر افراد بیشتری به سمت تشکیل مجالس خانگی و کوچك پیش می
ها با مشکالت زیادی همراه است، با این  ساختمانهای فعلی، برگزاری محافل دینی در خانه

 آید. ها به چشم می حال برپاشدن این مجالس در خانه

تر: دینداری گزینشی نیازمند نوعی از درک و بصیرت شخصی  های مفهومی گسترش سخنرانی   
یابند. به همین دلیل،  را به فرد بدهد. اجتهادات شخصی افزایش میگیری  است که توان تصمیم
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شود  یابد. این باعث می نیاز افراد به استدالالت و بیانات مفهومی از سوی مبلّغان افزایش می
تر شود. )این نکته با آنچه که تحت عنوان افول گفتمان براهین  تر و معنایی تبلیغ، مفهومی

شدن بیان شد، در ظاهر منافات دارد؛ ولی در نهایت به نظر  ساسیعقلی در پیامدهای روند اح
یابند و برخی محافل و مجالس، ولو اندک، به  رسد از سویی اجتهادات شخصی افزایش می می

یابند و از سویی دیگر احساسات دینی، بخش عمدة گرایشات دینی را  این سو گرایش می
 گیرند.( دربرمی

های منبر کمتر  آورد پله نزدیکتر میان مخاطب و گوینده، الزم می شدن منبرها: ارتباط کوچك   
شوند، منبرها کوچکتر شوند و از منبر تبدیل به صندلی و از صندلی تبدیل به ایستادن پای 

شود و استماع نظر است که جای آن  تخته یا تریبون شوند. زانوزدن پای درس استاد کمتر می
 گیرد. را می

شدن منابع دین و با رشد روند اجتهادهای  پذیرتر کت و شلواری: با دسترسهای  منبری         
های دینی دارند، ولی نه رسماًً عضوی از اعضای  ای پدید خواهند آمد که داعیه شخصی، عده

آیند و نه روش و منش آنان کامالً طلبگی است. با این حال در امور  حوزة علمیه به حساب می
 گیرند.  ار میدینی مورد اقبال مردم قر

شدن وجوهات، زمینه برای دخالت بیشتر  رشد اعزام مبلّغ توسط بانیان: در نتیجة خودخرج         
شود. بانیان مجالس در شهرها و  مردم و بخصوص بانیان در اعزام و آموزش مبلّغان فراهم می

ام آنان به محل های خود و سپس اعز مردم عادی به سمت تربیت مبلّغان بنا بر نیازها و ذائقه
 روند. های دیگر می خود یا محل
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 نید غیتبل ةندیآ در «نید در ییگرا بیترک و ینشگریگز رشد» روند یامدهایپ. 2 نگارة

 )مستخرج از جلسات پنل چرخ آینده(

 

در آيندة « دين در اجتماعي مددکاري و درمانگرايي الگوي رواج و مطالبه»پیامدهاي روند . 5-3

 تبلیغ دين

چالش در الگوی سنّتی اعزام: با رشد الگوی خدمت و درمان، بیشتر به مبلّغانی نیاز است که ـ 
بتوانند همدالنه در زیستِ بومی مردم حضور و ارتباط نزدیکی با زندگی و مشکالت آنان داشته 

با ند. از سویی دیگر باشند؛ برخالف مبلّغان اعزامی که مدت زمان کمتری همراه مردم هست
کار که  ن جوان و تازهاغمبلّ های نوآورانة فعالیت اب، موقعیت برایرسانی طلّ رشد الگوی خدمت

این افراد به جای الگوی  شود. روند فراهم می تبلیغی می طقابه شکل اعزامی به من عمدتاً
توانند به  دلیل میروند. به همین  تی باالنشینی و منبررفتن، به سمت کار کف میدان میسنّ

رسانی معموالً از خصلت نوبودن هم برخوردارند و  های خدمت شکل سریع رشد کنند. فعالیت
 کند. شدن این افراد کمك می تمایل مردم به نوگرایی نیز بر پذیرفته

هایی به  گونه خواهد بود که برای اعزام مبلّغ به شکل سنّتی چالش در نهایت وضعیت این     
ها، قدرت جذب  گیرد و در رقابت با بومی آمد و کمتر مورد استقبال قرار می وجود خواهد

رسانی یکدیگر را  های مناسب را نخواهد داشت؛ ولی الگوی اعزام و الگوی خدمت موقعیت
کنند. مبلّغان اعزامی موفق مبلّغانی خواهند بود که در الگوی خدمت و درمانگرایی  تقویت می
 پیش بروند.
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بوده است؛ لکن « انتقال پیام»النه و ضمنی پیام دین: محور تبلیغ در الگوی سابق، انتقال همدـ 
شدن به مخاطب و مسائل زندگی او محور  در الگوی خدمت و درمانگرایی، همدلی و نزدیك

شود و به جای  است. به همین دلیل در تبلیغِ خدمتگرا، بر انتقال همدالنة پیام دین تأکید می
کند تأکید  نتقال ضمنی و غیرمستقیم پیامها که در رفتار فرد مبلّغ جلوه میانتقال صریح، به ا

 شود.  می

شود. این نه به این معناست که احکام  های احکام فقهی تأکید می در همدلی کمتر بر جنبه     
شود و به حاشیه و به زمانهای بعدی  شوند، بلکه از میزان غلظت آنها کاسته می کلی حذف می هب

شوند. در اثر رواج این الگو، گفتمان علمی کالمی در تبلیغ دین که سعی بر  می موکول
 فایده خواهد شد.  رونق و کم شناسایی شبهات اعتقادی و رفع آنها با مذاکره و خطابه داشت، کم

رسانی و همدلی نیاز کمتری به پیشینة دانشی و تخصصی دارد و  با توجه به اینکه خدمت     
های ارتباطی و همدلی است، فرصت برای حضور عموم افراد در این  ر مهارتبیشتر مبتنی ب
تر خواهد شد و سهم دخالت غیرحوزویان و افراد غیرمعمّم و بدون لباس روحانیت  زمینه فراهم

 یابد. در تبلیغ افزایش می

ش و انداختن جمعهای خودجو شود برای به راه محور: تبلیغ دین ابزاری می رواج تبلیغ مس لهـ 
اند. بنابراین، مسائل و  های مردمی که حول محور حل مشکالت و مسائل پدید آمده گروه

ها و اقشاری که محل  شوند و در نتیجه گروه مشکالت، محور تشکیل محافل و مجالس می
 گیرند.  های تبلیغی هم قرار می ی اجتماعی هستند، محل تمرکز گروهها آسیبتجمع 

تواند منجر به  مردمی: رواج الگوی خدمتگرایی در تبلیغ دین میای ه شبکه در تبلیغ محوریتـ 
های مردمی قرار بگیرند؛ برای حل مسائل و مشکالت  این شود که روحانیون در نقش واسطه

های حاکمیتی و نهادهای  مردم تالش کنند و به واسطة وجاهتی که دارند، مورد قبول دستگاه
بتواند در این نقش خوب عمل کند و مقبولیتِ مردمی بیابد، قدرت نیز قرار بگیرند. اگر روحانیت 

ها با مردم در ارتباط  دهند از طریق این واسطه در این صورت نهادهای حاکمیتی نیز ترجیح می
مثال، اگر برای ساخت یك کارخانه یا انجام یك  برایباشند و حرکتهای مردمی را شکل دهند. 
ردم داشته باشند، به سراغ روحانیونی که بر مردم نافذند طرس شهری، نیاز به مشارکت و اقناع م

برند. با توجه به لزوم ادارة مشارکتی و مردمیِ  آیند و با همکاری آنان مسائل را پیش می می
 دولتها در دورة معاصر، این نیاز بیشتر احساس خواهد شد.

، یك بار دیگر رابطة گیری الگوی ارتباطیِ مذکور میان مبلّغان، مردم و حکومت با شکل     
شدن از قیودِ  رسانی، به نوعی رها شود. هرچند الگوی خدمت مبلّغان و حاکمیت بازتعریف می
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ها و دولتها نیز این  حال سازمان های مردمی است. بااین های سازمانی به سمت فعالیت فعالیت
کنند  و سعی می شوند و رفتار خود را با شرایط جدید سازگار خواهند کرد روند را متوجه می

های مبلّغان  های مردمی پیگیری کنند و در این راستا از ظرفیت اهداف خود را از طریق شبکه
آورند و  رسان استفاده نمایند. به همین دلیل به سوی تبلیغات خدمتگرا روی می مردمی و خدمت

کنند.  ا تالش میگونه مبلّغان، برای ایفای نقش در این فض کردن از آنها و تقویت این با حمایت
ها و دولتها در تبلیغ از بین برود؛ بلکه نقش آنها  گونه نیست که نقش سازمان بنابراین، این

 شود. کند و در قالب تبلیغ خدمتگرا بازتعریف می بتدری  تغییر می
های تبلیغی  در نتیجة بازتعریف نقش حاکمیت در تبلیغ به سمت تبلیغات خدمتگرا، بودجه       

سمت هدفمندی و این نوع خدمات اجتماعی متمایل خواهند شد. بنابراین، سهمیة نیز به 
 رود. یابد و به سمت اهداف خاص پیش می پرداخت عمومی مبلّغان کاهش می

ی اجتماعی ها آسیبی روز: مسائل، مشکالت و ها آسیبهای ویژه برای رفع  نیاز به مهارتـ 
های سابق  ها و تجربه هستند که احتماالً آموزشهای خاص خود  جوامع امروزی، دارای ویژگی

های آموزشی خاص  توانند کارایی الزم در حلّ آنها داشته باشند. برای این منظور، دوره نمی
ها و تبلیغ در میان  های ویژه )مانند چگونگی تبلیغ در بیمارستان مبتنی بر این نوع مهارت

های راهنما )هندبوک( که بتوانند  ن کتابچهترک( به وجود خواهند آمد. همچنی معتادان درحال
 های فضاهای خاص آشنا سازند، ممکن است تهیه شوند. وارد را با ویژگی مبلّغان تازه

ها: فضای رویکرد خدمتگرا  بندی های دینی در رتبه دانش جای به تبلیغی های جایگزینی مهارتـ 
هایی است که مبلّغ باید  بر مهارتو درمانگرایی، بیش از آنکه مبتنی بر دانش باشد، مبتنی 

ها تنظیم شود و  اساس، ساختار تبلیغ باید براساس ارزشمندی مهارت داشته باشد. برهمین
بندی مبلّغان   توانند مفید باشند. رتبه های دانشی استوارند، نمی ساختارهایی که مبتنی بر اولویت

 فایده خواهند شد. محور نیز کم های دانش براساس سطح دانش، ناکارآمد خواهد بود و آموزش

ها را منتقل کند و در نقش آموزش مهارتی به کار آید و در عین  تواند مهارت ساختاری که می     
های تبلیغی است و تبلیغ  ها و تیم حال مبتنی بر فضای مهارتی است، تبلیغ در قالب گروه

 گروهی رشد خواهد کرد.
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 «  نیدتبلیغ  در یاجتماع یمددکار و ییدرمانگرا یالگو رواج و مطالبه» روند یامدهایپ. 3 نگارة

 ندهیآ چرخ ةجلسهای  افتهی براساس

 

 گیري بحث و نتیجه. 6

توانیم با  دادن است، یك چیز را می های مختلف در حال رخ با توجه به تحوالتی که در حوزه  
دنیای تبلیغ دین نیز در آینده متفاوت از زمان حال قطعیت از آینده خبر دهیم و آن اینکه 

اکنون در آستانة تحولی گسترده در دین و تبلیغ دین  توانیم حدس بزنیم که هم خواهد بود. می
کند که با اساس دین سرِ سازگاری  هستیم. دین از سویی با امواج مدرنی دست و پنجه نرم می

های نجات بشریت از سلطة  کند که راه میندارند و از سویی دیگر امیدهایی را رهبری 
های عمیق دارد و با  کنند. دین به عنوان امری که ریشه در سنّت  ساختارهای مدرن را طلب می

فطرت بشری عجین است، در عین حال در دنیای امروز پایداری خود را نشان داده است. این 
کند؛ امری که ثبات و  تبدیل می تناقضات )در ظاهر(، دین را به یك امر قدیمیِ کامالً جدید

 کند. تغییر را توأمان نمایندگی می
طور بگوییم که در آینده، تبلیغ  توانیم این شده در چرخهای آینده، می با توجه به موارد مطرس     

گیرد و سازمانها و  دین کارِ دشوارتری خواهد شد؛ از فرایندهای خطی فاصلة بیشتری می
های تبلیغی  شوند. تکثّر در الگوها و روش نقش در آن مواجه می نهادهای دولتی با چالشِ

های نو محسوس  های وابسته به ابداع روش مشهود خواهد بود و نیاز به خالقیت و مهارت
شود. اعزام مبلّغ به شکل متمرکز و از قم به شهرهای مختلف، الگویی ناکارآمد تلقی و به  می
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ها و مؤسسات تبلیغی با چاشنی درآمدزایی و ارتباط  حال گروه شود؛ درعین چالش کشیده می
روند. مبلّغان دین بیش از  بستان با مخاطبان، به سمت الگوهای جدیدی از تعامل پیش می بده

های  دلیل عطش اطالعات و دانش دهندگان اطالعات دینی باشند و بیش از آنکه به آنکه ارائه
ه نیازهای عاطفی، عرفانی و معنوی مخاطبان کننده داشته باشند، پاسخگویان ب دینی مراجعه

خود خواهند بود؛ ناچارند با مخاطبان خود ارتباط نزدیك داشته باشند و با آنها زندگی کنند و 
های علمی و استداللی. عمامّه و لباس  های ارتباطی و همدلی هستند، نه مهارت نیازمند مهارت

اند، در  اکنون از نماد علم افتاده لی هممخصوص روحانیت که مدتها پیش نماد علم بودند، و
ها و  شوند، بلکه برخی گروه عنوان نمادی انحصاری برای تبلیغ دین شناخته نمی آینده نیز به

خواهند کرد و  ءتری در تبلیغ دین ایفا افرادی که عمامّه هم بر سر ندارند، چه بسا نقش موفق
ای حذف لباس روحانیت نیست، ولی لباس تر خواهند شد. )این به معن در عرصة تبلیغ شناخته

 انحصاری تبلیغ نخواهد بود و کارکرد و جذابیت آن جایگزینی خواهد یافت.(
های این مطالعه نیز اشاره کنیم تا تفسیر و کاربست  در پایان مناسب است به برخی محدودیت     

شده، از  اوین گذاشتهنتای  آن با توجه به آنها صورت پذیرد. اوالً باید قبول کنیم برخی عن
« احساسی»پایین به کنشگران دینی برخاسته است.  موضعی روشنفکرانه  و با نگاهی ازباالبه

در چارچوب محاسبات  را نامیدنِ دینداری از این موارد است. یك نوع دینداری عقلگرا که دین
ن نامگذاری، نامد. در ای کند، رویکرد مقابلِ خود را احساسی می و دقتهای نظری تعریف می

بودن تقکر غیرعقالنی مفروض گرفته شده است. در  برتربودن تفکر عقالنی و سطحی و نازل
کنندگان در جلسات صورت گرفته، به  هایی که توسط شرکت هر حال در این مقاله و در تالش

ها، از این اصطالحات استفاده شده است؛ ولی تا حدّ امکان سعی شده از  علت محدودیت
 شدن تفکر جلوگیری شود. اسامی و برچسبها بر قالبیتأثیرات 

ثانیاً در این تحقیق، دربارة آیندة روندهای دینداری قضاوتی صورت نگرفته است. همة      
اند که این روندها  اند، مبتنی بر این فرض پیامدهایی که دربارة وضعیت آیندة تبلیغ ذکر شده

د رشد خود را طی بکنند. ناگزیر چنانچه هر کدام از همچنان در آینده وجود داشته باشند و فراین
روندهای ذکر شده، در بستر زمان دچار تغییر شوند و مسیری دیگر را طی کنند، وضعیت تبلیغ 

تواند متفاوت باشد. بر همین اساس، ثمرة این مطالعه، ارائه  دین نیز به همین ترتیب می
هایی احتمالی از آیندة  بلکه به دنبال ارائه گزارههایی قطعی از آیندة تبلیغ دین نیست،  بینی پیش

گیران و متولیان تبلیغ دین باید به آنها توجه و با عنایت به احتمال وقوع  تبلیغ است که تصمیم
 ریزی کنند.  آنها برنامه
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اند، در  مواردی که در اینجا مورد بررسی قرار گرفتهبر  عالوهاز سویی دیگر آیندة تبلیغ دین،      
و تأثیراتی نیزکه روندهای دیگری همچون روندهای تحوالت فنّاوری یا تحوالت سیاسی و گر

بر  باشد. به همین دلیل رسیدن به تصویری واضح از آیندة تبلیغ دین ـ عالوه اجتماعی دارند می
شود برای ادامة فرایند  های دیگر تغییر نیز نیاز دارد. پیشنهاد می این مطالعه ـ به بررسی حوزه

طالعة آیندة تبلیغ دین، مطالعة مستقلی بر پیامدهای روندهای آتی رسانه و ارتباطات بر تبلیغ م
توانند  انگیزی که ممکن است درآینده رخ دهند، می صورت پذیرد. همچنین رویدادهای شگفت

موضوع مستقلی برای مطالعه قلمداد شوند. برای مثال، در صورت وقوع حملة خارجی یا جنگ 
 طلبانه، باید منتظر چه اتفاقاتی در دین و تبلیغ دین باشیم. سترش ادعاهای جداییداخلی و گ
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 .منتشرنشده گزارش: اسالمی تبلیغات دفتر ریزی برنامه مرکز

 شناسي  جامعه فصلنامه. اصفهان شهر جوانان دینداری شناسی گونه(. 1393)پور آرش حسنو  علیرضا زند، شجاعی

 .17–39: 25شماره ، کاربردي

 در دینی های گفتمان های محدودیت بررسی ها؛ واقعیت و ها آل ایده جوانان، دینداری(. 1393)ثمینا رستگاریو  مریم زاده، عالم

–188 :21شماره  ،(سابق اجتماعي علوم نامۀ) شناختي جامعه مطالعات(. تهران شهر) جوانان دینداری تحلیل

159 . 
 مرکز قم:. ایران در دینداری آیندة. علیزاده دکتر با مصاحبه ایران؛ در دینداری آیندة روندهای(. 1396)مهدی علیزاده،

 .منتشرنشده گزارش: اسالمی تبلیغات دفتر ریزی برنامه

فصلنامه . ورزی دین شکلی بی رویکرد با جوانان دینداری وضعیت شناختی جامعه تحلیل(. 1381)ارمکی تقی آزادو  احمد، غیاثوند

 .117–148 :35، شناخت

 قم: .ايران در دينداري آيندة. خانی فتحعلی دکتر با مصاحبه ایران؛ در دینداری آیندة روندهای(. 1396)محمد خانی، فتحعلی

 .منتشرنشده گزارش: اسالمی تبلیغات دفتر ریزی برنامه مرکز

 .66–69 :13 شماره ،فردا ايران مجلۀ. آینده ایران در دین سناریوی چهار(. 1394)مقصود فراستخواه،

 علوم در پژوهش عیار. اثنوگرافی و گراندت وری بر تأکید با کیفی تحقیق در کیفیت مدیریت(. 1390)اهللامان فصیحی،

 .45–66 :2شمارة انساني،

 .2شماره  ،سازماني فرهنگ مديريت. کیفی تحقیق در روایی(. 2005)محسن علیزادهو  ابوالحسن دکتر، فقیهی

فصلنامه . «شهری فرودست اقشار ورزی دین در کربال گفتمان و عزاداری مناسك»(. 1385)جبار رحمانیو  ابراهیم، فیاض

 .57–80 :2شماره  ،ارتباطات و فرهنگي مطالعات

 مناسک اجراي در مداح و واعظ نقش تحول به شناختي جامعه نگاهي(. 1388)مهری بهارو  نسیم، کاهیرده

 .نور پیام تهران: دانشگاه ،(ارشد کارشناسي) عاشورا

 مرکز: ایران قم:. (راهبردي سند) روندپژوهي ايران ـ در دينداري آيندة(. 1396)مهدی شریفیو  احمد، کوهی

 .قم علمیة حوزة اسالمی تبلیغات دفتر راهبردی نظارت و ریزی برنامه

 .نو طرس: تهران ،دين از انساني قرائت بر تأمالتي(. 1383)محمد مجتهدشبستری،

 .ايران در مذهبي هاي هیأت و سوگواري هاي آيین شناسي جامعه: شیعه رسانۀ(. 1389)حسام محسن مظاهری،
 .الملل بین نشر و چاپ شرکت: تهران

                                 .امیرکبیر:   تهران  .  معین  هاي فرهنگ  سلسله، فارسي فرهنگ .تبلیغ(. 1387)محمد معین،

 سال آموزان دانش بین در دينداري نوع و اجتماعي سرمايۀ میزان بین رابطۀ بررسي(. 1381)حسین مالحسنی،

 . تهران، مدرّس تربیت دانشگاه ،(ارشد کارشناسي( )گنبد- آباد علي) گلستان استان در دبیرستان سوم
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