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 مساله دینداری در سنجش ملی سرمایه اجتماعی در ایران

 پیامدهای دینداری ایرانیان و مساله اخالق اجتماعی

  قبیله گرایی نوین اخالقی در ایران امروز

 جبار رحمانی

 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

ده است که سنت گسترده ای را در سنجش دینداری بو یکی از مهمترین موضوعات سنجش های ملی در ایران،

جامعه ایران در تحقیقات پیمایشی به خود اختصاص داده است. هرچند انتقادات متعددی نیز به مدلهای سنجش دینداری در 

پرسشهای  ،اینکه این مدلهای موجود با دین اسالم، جامعه ایرانی و دینداری ایرانیان چقدر تناسب دارندایران شده است،

ای سنجش دینداری تالش کرده اند مدلهای ایرانی بر به همین دلیل محققان مختلف .ر نقد این  مدلهای بوده اندمبنایی د

نحوه برجسته سازی و  فارغ از این مباحث تکنیکی سنجش دینداری در ایران، یکی از مهمترین مسائل در .1طراحی کنند

ینداری در ایران، مدل گالک و استارک بوده که حتی مدلهای ابعاد دینداری در ایران است. مدل غالب سنجش دتمرکز بر 

بومی نیز بواسطه جرح و تعدیل آن شکل گرفته اند. این دو محقق در آخرین نسخه ارائه شده از مدل مورد نظرشان بر پنج 

در ایران عموما  بعد تاکید داشته اند: اعتقادی، عاطفی )تجربی(، مناسکی )عملی(، فکری و پیامدی. در سنجش های دینداری

تاکید بر وجوه اعتقادی، عاطفی و مناسکی بوده است. به عبارت دیگر گزارشهایی که از دینداری ایرانیان ارائه شده 

و در نهایت مدل فقاهتی از دین را مبنای طراحی گویه ها  بیش از همه بر این ابعاد اعتقادی و مناسکی متمرکز بوده انداست،

کند و کنشهای دینی فرد نقش یعنی دقیقا همانجایی که دینداری تعین اجتماعی پیدا میکه بعد پیامدی،. در حالیقرارداده اند

 مهمی در ساماندهی حیات فردی و اجتماعی مومنان دارد، عمال در حاشیه مطالعات قرار گرفته است. 

                                                           
کتر کاظمی تالش کرده اند مدلی متناسب با مقتضیات جامعه دکتر خدایاری فرد و دبه عنوان مثال محققانی مانند دکتر شجاعی زند، دکتر طالبان، - 1

 ایران در سنجش دینداری طراحی کنند. 
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نبوده و  انیان مورد توجهاجتماعی ایردر نتیجه این تفکیک و تمایز است که بعد ملموس و عینی دین در حیات 

پیامدی دینداری به خوبی می تواند در عمال در حد کلیات و مباحث انتزاعی باقی مانده است. تجربه واقعی مردم از بعد 

توامان گویه های کلی در باب دینداری با گویه های اخالقی در بستر جامعه ایرانی فهمیده شود. مطالعات دینداری  همالحظ

و نوع تجلی دینداری داشته است.  هخاصی بر اهمیت زمینه و بستر اجتماعی و سنتهای فرهنگی بر نحودر جهان تاکید 

لب نقش مهمی در صورتبندی دین داشته اند. از این منظر سنت های فرهنگی و ارزشی اغ(. 1387)اینگلهارت و نوریس، 

( داشت. هرچند این پیمایش 1394ر ایران )می توان نگاهی به داده ها و نتایج کلی پیمایش ملی سرمایه اجتماعی د

اما اتفاقا گویه و گزاره هایی دارد که بطور غیر مستقیم برای فهم بعد اختصاصا به دنبال سنجش دینداری و ابعاد آن نیست،

معه نگاهی به همه پیمایش های دینداری در ایران نشان میدهد که جاپیامدی دینداری در جامعه ایران اهمیت خاصی دارند. 

ایرانی تا اطالع ثانوی میزان باالیی از دینداری را دارد و ذهنیت دینی مردم و مشارکت آنها در مناسک مذهبی درصد باالیی 

گونه های دینداری و کیفیت این را به خودش اختصاص داده است. اما مساله اصلی که تبیین های جدی را نیاز دارد،

ی و فرهنگی جامعه ایرانی است. در این نوشتار نگاهی به داده های مرتبط به دینداری با ارجاع به زمینه های اجتماع

 دینداری در پیمایش ملی سرمایه اجتماعی خواهیم داشت. 

پیمایش ملی سرمایه اجتماعی در چند بخش می تواند اطالعات الزم برای تحلیل ما را فراهم کند: در گویه های 

ویژگی ها و ارزشهای "و  "ارزیابی از آینده"و گویه های  ،"اجرای وظایف نهادیپنداشت از موفقیت نهادی در "مرتبط با 

 ."ویژگیها و ارزشهای اخالقی مردم"اخالقی مسئوالن و 

ای وظایفشان داشته اند. از نظر مردم دو نهاد خانواده و سازمان های دینی بیشترین موفقیت نهادی را در اجر

م از سازمان های  دینی چیست، آیا آنها منظورشان سازمانهای سنتی دینی مانند توان دقیقا فهمید درک مرد هرچند نمی

 جدید. مسجد و حسینیه و .. است یا سازمان های رسمی و دولتی 

شانها در اجرای وظایف( توزیع درصدی پاسخ به موفقیت نهاد25-3جدول)  

ف
دی

 ر

 

 نهاد
(خیلی كم1 (كم2  (تاحدودی3  (زیاد4  (خیلی زیاد5   رتبه 

های دینیسازمان 1  6.4 17.4 37.7 31.5 7.1 2 

 1 8.8 34.6 37.5 15.1 4.1 خانواده 3
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قاعدتا نمی تواند به این معنا باشد  قرار گرفتن موفقیت نهادی سازمان های دینی در رتبه دوم و بعد از نهاد خانواده،

ر دارند، بلکه باید نوعی تناظر معنایی میان این سازمان های رسمی و حکومتی دینی را مدنظکه مردم از سازمان های دینی،

نهادهای بیرونی و رسمی مانند بازار نهادهای ،  3-25دو نهاد در ذهنیت مردم باشد. در حالیکه طبق داده های همان جدول 

میدان برنامه ریز، مراکز دولتی، مجلس شورا، و قوه قضاییه کمترین میزان موفقیت نهادی را داشته اند. لذا قاعدتا 

)در مقابل نهادی مانند معناشناختی سازمان های دینی باید متمایز از مجموعه های باشد که حول نهادهای رسمی و بیرونی 

از  ت سازمان های دینیی. به همین دلیل موفققرار می گیرند خانواده که بهترین مصداق نهادهای درونی و غیررسمی است(

رسمی دینی نیست. مگر آنکه گویه های این جدول را دارای تناقض ذاتی بدانیم تا  نظر مردم به معنای موفقیت نهادهای

 بپذیریم نهادهای رسمی و حکومتی دینی متمایز از سایر نهادهای رسمی و حکومتی هستند. 

هرچه هست باید دقت کرد در بستر جامعه ایرانی و با توجه تحوالت توسعه و افزایش رفاه قاعدتا ما شاهد کاهش 

ی خواهیم بود که البته گالیه ها ی دائمی بزرگان مذهبی از افول دین نیز تا حدی در حیات اجتماعسنتی میت دین اه

نشان میدهد اکثریت جامعه ایرانی نه تنها به ابعاد  شاهدی بر این مدعاست. اما جدول دوم که ارزیابی از آینده است،

 بدبین هستند،ه به شدت به امینت حیاتی اعضای جامعه وابسته است(جنایت )یعنی مولفه هایی ک و و جرم رفق اقتصادی،

اما یان داده بلکه در آینده نسبت به وضعیت ارزش های اخالقی و دینی نیز خوش بین نیستند و معتقدند که بدتر می شود. 

فرهنگی آنها را تبیین  های توصیفی همچنان ابهام درونی خودشان را دارند و به سادگی نمی توان داللت های اجتماعی و

تا اینجای کار نمی توان تحلیل دقیق و عمیقی از داللت های فرهنگی و اجتماعی این دو گویه در زمینه بعد پیامدی کرد. 

 دینداری داد. 

( توزیع فراوانی درصدی پاسخ به ارزیابی از آینده89-3جدول شماره )  

 موارد
 ارزیابی

شودبهتر می شودبدتر می فرقی نمی كند   

های اخالقی و دینیپایبندی به ارزش  26.8 32.7 40.5 

 46.6 28.9 24.4 وضع اقتصادی

 47.6 29.8 22.6 وضع جرم و جنایت
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 53.8 25.2 21.0 وضع فقر و نداری

 

آنچه که می تواند بر حسب داده های  سنجش ملی سرمایه اجتماعی برای فهم بعد پیامدی دینداری و تسری باورها 

داللت اخالقیت برای فهم بعد ای دینی در حیات عینی به ما کمک کند، گویه های مرتبط با اخالقیات است. و ارزشه

هدف نهایی رسالت حضرت محمد )ص(  ر قابل توجیه است: اول آنکه در سنت دینی اسالم،ظپیامدی دینداری از دو من

امری  ،ی توان گفت که غایت دین در اسالمیری منوعی توسعه و تکامل و ترویج مکارم اخالقی بوده است. لذا به تعب

بلکه با خلق خدا هم ساماندهی کند. به همین دلیل  اخالقی  است و قرار است رابطه انسان ها را نه تنها با خدا و خودشان،

ته سنت اخالقی اسالمی گستره وسیعی از حوزه های درون فردی تا حوزه های گروهی و جمعی کالن را شامل میشود. نک

اما در نهایت صورت بندی و توجیه های  دوم آنکه در جامعه ایرانی نظام های اخالقی هرچند ریشه در سنت و مذهب دارند،

توجیه دینی دارند. به عبارت دیگر بعد پیامدی  مذهبی دارند. حتی اصول اخالقی که ریشه دینی مستقیم نداشته باشند،

بیش از همه در بخش اخالقیات  ی دین در حیات روزمره و زندگی جاری مردم است،که دال بر تجربه عملی و عین دینداری ،

 قابل پیگیری است. 

در بین مردم. سنجش دینداری در دو سطح مساله اخالقیات را مورد بررسی قرار داده است: در بین مسئوالن و 

انی مطرح است. اما بررسی عمیق رابطه هرچند بطور تاریخی ادعایی ضمنی دال بر شکاف میان دولت/ملت در جامعه ایر

یک ادعای نامعتبر است. زیرا نگاهی به جمع بندی اخالقیات مردم و حاکمان نشان میدهد که این شکاف در برخی مواضع،

نشان میدهد. در ادامه به  در میان این دو گروه در مردم و حاکمان تشابه معناداری را در میزان رواج اخالقیت مثبت و منفی

 رسی مختصری از این دو جدول خواهیم پرداخت. بر

های اخالقی و هنجاری مسئوالن( نظر پاسخگویان در مورد ویژگی254-4جدول)  

(خیلی كم1 ویژگی ردیف (كم2  (تاحدودی3  (زیاد4  (خیلی زیاد5   
نسبت زیاد به كم در 

100تراز عدد  

ییدروغگو 1  5.6 18.3 36.9 25.8 13.4 148.18 

هاعدهعمل به قول و و 2  20.0 32.1 35.9 9.6 2.5 36.15 
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 60.54 2.5 13.9 48.1 24.1 11.4 لیاقت و شایستگی 3

 33.52 1 9.3 36.3 37.1 16.3 پاسخگویی 4

كاریكم 5  5.3 21.9 37.5 27.8 7.6 120.49 

 52.16 1.5 14.3 42.6 30.5 11.1 احساس مسئولیت 6

تیسوء استفاده از مقام و موقع 7  4.1 15.4 34.2 32.3 14.0 190.17 

یباز شیقوم و خو 8  2.9 11.9 27.1 36.8 21.2 296.80 

 67.22 2.3 16.5 47.2 24.9 9.0 پایبندی به قانون 9

(یبازعمل كردن )باند یباند 10  3.9 15.6 37.2 29.0 14.4 181.90 

زیآمرفتار تبعیض 11  3.6 17.3 37.9 29.2 12.1 166.51 

 

 گی های مثبت و منفی اخالقی دسته بندی شده است.این جدول در دو بخش ویژ

ها، لیاقت و شایستگی، پاسخگویی، احساس مسئولیت و پایبندی به قانونهای اخالقی و هنجاری مثبت شامل: عمل به قول و وعدهویژگی  

در مسئوالن های اخالقی و هنجاری مثبت( توزیع درصدی ویژگی255-4جدول)  

 درصد موارد

8/14 خیلی كم  

7/38 كم  

1/38 تا حدودی  

6/7 زیاد  

./7 خیلی زیاد  

 100 جمع

 

کردن و رفتار استفاده از مقام، قوم و خویش بازی، باندی عملکاری، سوءهای اخالقی و هنجاری منفی شامل: دروغگویی، کمویژگی

 آمیز  تبعیض
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در مسئوالن های اخالقی و هنجاری منفی( توزیع درصدی ویژگی256-4جدول)  

واردم  درصد 

1/2 خیلی كم  

1/12 كم  

4/40 تا حدودی  

2/43 زیاد  

2/11 خیلی زیاد  

 100 جمع

 

های اخالقی و هنجاری برای پاسخگویان مطرح و از آنها درخواست شده که در مورد وجود و رایج بودن آنها ها و ویژگیای از ارزشمجموعه

 درصدی نظر پاسخگویان در مورد هر ویژگی نشان داده شده است. توزیع  5-6بین مردم  اظهار نظر نمایند.  در جدول 

 

های اخالقی و هنجاری بین مردم( توزیع درصدی ویژگی5 -6جدول شماره )  

(خیلی كم1 ویژگی ردیف (كم2  (تاحدودی3  (زیاد4  (خیلی زیاد5   
نسبت زیاد به كم در 

100تراز عدد  

 420.24 27 39.6 22.5 8.3 2.7 دروغگویی 1

 45.49 2.5 14.5 34.6 33.2 15.2 گذشت 2

 282.11 16.9 39.3 30.4 10.7 2.7 تظاهر و دورویی 3

 67.84 2.6 18 43.9 26.4 9.1 احترام به دیگران 4

 71.30 3.2 19.5 41.1 28 8.3 خیرخواهی و كمك به یكدیگر 5

 50.23 1.9 14.2 39.7 33.3 11.1 رعایت حقوق دیگران 6

 256.69 15.1 41.9 26.5 13 3.5 فریب و  تقلب 7

گراییتعاون 8  7.7 31.3 46.6 12.5 2 56.86 
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 41.25 1.8 12.3 36.3 34.8 14.8 وجدان كاری 9

 240.32 13.7 40.1 30.1 12.9 3.2 خودخواهی و حسادت 10

 50.23 2.1 13 40.7 34.2 10.1 وفای به عهد 11

 42.91 1.7 12.5 37.5 34.6 13.7 انصاف 12

 2486 17.6 37.8 26.9 14 3.7 ناامیدی 13

 342.99 19.3 43 25.1 10.1 2.4 حرص 14

گریزیقانون 15  2.9 13.6 39.6 32.1 11.9 193.11 

شناسیوقت 16  13.7 31.2 40.8 12.3 2.1 46.71 

 

ی و هنجاری مثبت و های اخالقاند، شاخص ترکیبی ویژگیذکر شده 5-6های اخالقی و هنجاری بین مردم که در جدول با تجمیع ویژگی

 100تا  81زیاد و  80تا  61متوسط، 60تا  41کم،  40تا  21خیلی کم،  20تا  0منفی محاسبه شده که پس از تبدیل آن به مقیاس صفر تا صد )

کمک به  های اخالقی و هنجاری مثبت شامل: گذشت، احترام به دیگران، خیرخواهی وحاصل شده است. ویژگی 5-7خیلی زیاد( جدول فراوانی 

 شناسی.کاری، وفای به عهد، انصاف و وقت گرایی، وجدانیکدیگر، رعایت حقوق دیگران، تعاون

در مردم های اخالقی و هنجاری مثبت( توزیع درصدی ویژگی5 -7جدول شماره )  

 درصد موارد

7/9 خیلی كم  

 38 كم

 41 تا حدودی

6/10 زیاد  

./7 خیلی زیاد  

 100 جمع

گریزی، خودخواهی و حسادت.امیدی، قانونقی و هنجاری منفی شامل: دروغگویی، تظاهر و دورویی، فریب و تقلب، حرص، ناهای اخالویژگی  

در مردم های اخالقی و هنجاری منفی(توزیع درصدی ویژگی5 -8جدول شماره )  
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 درصد موارد

1/1 خیلی كم  

8/8 كم  

6/29 تا حدودی  

8/43 زیاد  

8/16 خیلی زیاد  

001 جمع  

 

هرچند گویه های مورد سنجش یکی نیستند، اما در نهایت این گویه های قرار است وضعیت اخالقی مردم و 

مسئوالن را از دید مردم مورد سنجش قرار بدهند. به همین ددر جمع بندی نهایی آنها بیانگر نظر مردم درباب اخالقیات 

 مثبت و منفی در بین مردم و مسئوالن هستند. 

طیف را در نظر بگیریم، اکثریت جامعه در دو سر طیف قرار دارند و میانگین جامعه در نهایت در این گزاره  اگر دو سر

حدود چهل درصد را به خود اختصاص داده است و اتفاقا اکثریت جامعه نه در میانه طیف، بلکه در یک مثبت و منفی،  های

 ات در میان مردم و هم در ارزیابی از اخالقیات در میان مسئوالن،قرار گرفته است. هم در ارزیابی از رواج اخالقی فسر طی

اخالقی  یاان پاسخگویان معتقدند که ویژگی هیعنی بیشتری میز؛ بیشترین میزان پاسخگویان در سر طیف منفی است

القی مثبت است. منفی هم در مردم و هم در مسئوالن بیشترین میزان را دارد و کمترین میزان هم متعلق به ویژگی های اخ

بوده و  % 11.3می توان گفت که ویژگی های اخالقی مثبت در مردم در پاسخ های زیاد و خیلی زیاد، بر اساس جداول فوق 

همچنین در بخش رواج ویژگی های % بوده است و  8.3در میان مسئوالن در میزان پاسخ های زیاد و خیلی زیاد 

%   54.4% بوده و در میان مسئوالن  60.6زیاد و خیلی زیاد اخالقی منفی در مردم میزان پاسخ های 

 بوده است. 

نظام اخالقی جامعه که از یکسو بیانگر الگوی هنجاری تنظیم روابط اجتماعی است و از سوی دیگر بیانگر نفوذ عملی 

ن سر طیف منفی بیش از موقعیت خوبی ندارد و عمال وز ارزشهای دینی و بعد پیامدی دینداری در زندگی عملی مردم است،

هر گزینه دیگر است. اینکه اکثریت جامعه معتقدند که ویژگی های اخالقی منفی در میان مردم و مسئوالن بیشتری میزان 
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بیانگر نوعی بحران و آشفتگی اخالقی است. نظام هنجاری اخالقی نه تنها الگوی مسلط نیست، بلکه در رواج را دارند،

 ی وجه غالب را در سیستم اجتماعی پیدا کرده اند. ویژگی های منفی ضداخالق

باید دقت کرد که این داده ها اما با توجه به محدودیت های تکنیک پرسشنامه برای فهم و بازنمایی جامعه ایرانی،

 هیل و تبیینی عمیق تر هستند. اگر داده ها نشان میدهند که ویژگی های اخالقی منفی در جامعه ایرانی وجمستلزم تحل

پس حیات اجتماعی چگونه تداوم و انسجام حداقلی خودش را حفظ کرده است؟ پاسخ این پرسش مستلزم  غالب را دارند،

فوق و تبیین آنها در بستر جامعه ایرانی و منطق کنش و تعامل اخالقی میان مردم است. نگاهی  یتحلیلی عمیق از داده ها

 ا حدی می تواند یک منطق ضمنی را در ذهنیت پاسخگویان نشان دهد. به گزاره های اخالقی طراحی شده در پرسشنامه ت

دارای بیشترین میزان عبارتند از قوم و  در میان مسئوالن گزینه های اخالقی منفی )با گزینه های زیاد و خیلی زیاد(

% .  41.3بعیض آمیز و رفتار ت %43.4% و باندبازی  46.3و سوء استفاده از مقام و موقعیت  %58خویش بازی در مجموع 

 اینها بیشترین میزان اخالقیات منفی در میان مسئوالن است. 

قاعده کلیدی در بستر تعاملی ایرانیان عبارتند از تفکیک  دوشده در باب منطق تعامات ایرانیان، طبق مطالعات انجام 

میکند. و وقتی فردی خودی و عضوی حوزه های درونی و بیرونی که در نهایت افراد را به خودی و غیرخودی تقسیم بندی 

عمال صمیمیت و تالش و توجه بسیار خاصی را به او خواهیم داشت و هرگونه مساعدتی را برای از فضاهای درونی ما باشد،

او مهیا می کنیم. عمال نوعی تعهد اخالقی برای مراقبت و کمک به خودی ها در حد توان در همه افراد هست و ایرانیان 

میزان از خود گذشتگی و وفاداری و کمک و احساس مسئولیت را نشان میدهند. در حالیکه در  نن حوزه بیشتریعمال در ای

حوزه های بیرونی اینگونه نیست. به همین دلیل تعهد و التزام به رعایت اخالق برای غیر خودی ها یک قاعده عمومی 

سلسله مراتب و موقعیت  د است. الگو و قاعده دوم،بلکه یک خصیصه شخصی و مبتنی بر میل و خواسته خود فر نیست،

منزلتی افراد است. که افراد به باالدست و پایین دست تقسیم میشوند. که نسبت به باالدستی ها نوعی فروتنی وجود دارد و 

 (1387نسبت به پایین دستی ها نوعی اعمال اقتدار دیده میشود )برای این مساله ر.ک به کارهای بیمن 

عنوان خصیصه اصلی فرهنگ و رفتار ایرانیان داریم. در ایرانیان، پارتی بازی و تعارف را به ن دو الگوی رفتاری از ای

باالیی  پارتی بازی اهمیت بسیاری دارد. وقتی من به عنوان عضوی از یک گروه خودی در موقعیتاین نوشتار خصیصه 

بدهم که من به عنوان یک عضو خودی به گروه  دوستان و خودیاید اولویت را به قرار بگیرم قاعدتا ب )مثل یک مسئول(

. از دل این منطق می توان فهمید چرا سو استفاده از مقام و موقعیت و قوم خویش بازی و باندی عمل کردن مآنها تعلق دار
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ی رفتار و عمل بر میزان اخالقیات منفی را دارند. چون دقیقا نشان میدهند ساختارهای سنت نو رفتار تبعیض آمیز بیشتری

هنوز الگوی قالب اخالقیات ما در عرصه اجتماعی است. عمال ارزشهای  خودی ها( ساس منافع قبیله ای )یعنی اجتماعا

اخالقی در چرتاچوب خودی ها تعریف شده و به کار گرفته می شوند. و عرصه غیر خودی ها عرصه لزوما اخالقی نیست و 

عمل کردن در عرصه غیرخودی ها نیست. به همین دلیل اگر ما در یک سازمانی و در  الزام درونی قوی ای برای اخالقی

بیشترین رنج را از این پارتی بازی و تبعات اخالقی آن خواهیم برد. این مساله رابطه با یک مسئول از گروه خودی ها نباشیم،

بلکه  نه تنها در چهار دهه اخیر کمرنگ نشده،را میتوان ذیل نوعی قبیله گرایی اخالقی در جامعه ایرانی تعریف کرد که 

بواسطه سیطره معیارهای ایدئولوژیک استحکام و التزام بیشتری نیز یافته و عمال نوعی قبیله گرایی نوین در ایران امروز را 

حذف کرده است. کاری که در تاریخ دایره شمول اخالقی را از  "دیگری"در حالت افراطی خودش، شاهد هستیم که 

رهنگی ما ذیل ایده غارت قابل فهم است که دیگری غریبه را مشمول هرگونه بالیی میدانست چون او باید قربانی منافع ف

 خودی ها باشد )به فسادهای مالی مسئوالن و بازاریان و غارت اموال مردمی در این روزها دقت کنید(. 

شاهد آنکه شاهد کنشهای اخالقی مثبت باشد،بیش از  این منطق به معنای آنست که جهان اجتماعی غیر خودی،

کنشهای اخالقی منفی خواهند بود. به همین دلیل وقتی از پاسخگویان در مورد رواج اخالقیات منفی و مثبت در میان مردم 

 چیزی که به دلیل منطقعمال ذهن آنها این مردم را در گروه غیر خودی ها و غریبه ها مد نظر داشته،پرسیده شده است،

از اخالقیات منفی داشته است. به  بیشتریقاعدتا تجربه  نوین اخالقی و مذهبی ایرانیان، خودی/غیرخودی و قبیله گرایی

ز اخالقیات منفی مسئوالن اخالقیات منفی حتی بیشتر ا آمار همین دلیل در میان مردم )یعنی غریبه ها و غیرخودی ها(

 . داشته ایمو خلقیات قبیله ای مثبت الن خودی حداقل همه ما تجربه هایی از مسئو است زیرا

منطق اخالقی جامعه و غلبه حداکثری اخالقیات منفی در میان مردم و مسئوالن نشان میدهد آنست که 

وضعیت خوبی نیست و با وجود انبوه گسترده نهادهای دینی که رسالت  وضعیت اخالقی مردم و مسئوالن،

یات در جامعه دانسته اند و ساالنه بودجه های زیادی را از بیت المال دریافت خودشان را توسعه دینداری و اخالق

می کنند و همچنین با وجود غلبه سیاست های دینی در تمام عرصه های فرهنگی و اجتماعی، ما نه تنها شاهد 

)با  ن سیاست هابلکه داده ها بیانگر ناکامی تمام ایغلبه اخالقیات مثبت و وجوه مثبت پیامدی دینداری نیستیم،

بعد از نزدیک به چهاردهه هستند. به همین  توجه برنامه ریزی های انجام شده و ایده آل های معرفی شده(

دلیل داده های اخالقی به عنوان مهمترین مصداق بعد پیامدی دینداری نشان میدهد دین در عرصه های 

اسب با خودش داشته باشد و عمال منطق قبلیه هنوز نتوانسته جایگاهی متن عمومی و معطوف به غیر خودی ها،
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در غیر اینصورت تعهدی در کار نیست(  ما به او تعهد اخالقی داریم،گرایی اخالقی )هرکس از قبیله ما هست،

منطق اصلی کنش دینی و اخالقی جامعه ما را تبیین می کند. البته این قبیله گرایی اخالقی ریشه در صورت 

ازمان های دینی هم دارد. به همین دلیل سازمان های دینی که نزدیک به الگوی بندی های اجتماعی و س

هستند، موفقیت باالیی دارند نه سازمان هایی که مصداق  خانواده )یعنی اجتماعی از خودی های صمیمی (

در این نوع ریشه  اجتماعی غیرخودی و غریبه دولتی باشند. انحطاط اخالقی ای که در جامعه ایرانی دیده میشود،

قبیله گرایی دینی و اخالقی دارد که بواسط غلبه منطق خودی/غیرخودی به عنوان گفتمان غالب و ایدئولوژیک، 

نه تنها کمرنگ نشده بلکه اشکال نوینی هم پیدا کرده است و در ساختار سازمانی و نهاد ما نیز نهادینه شده 

مسئوالن  .الناس علی دین ملوکهم و مسئوالن هست: ان اخالقیات مردماست. نکته نهایی تناظری است که می

نه تنها نتواسنتد اخالقیات و دینداری را ارتقا بدهند، بلکه برعکس موجب توسعه و صورت بندی نوینی از قبیله 

 گرایی دینی و اخالقی شدند. 


