حوزه علمیه و روحانیت در آینه
پیمایش سرمایه اجتماعی
گزارشی از طرح ملی پیمایش سرمایه اجتماعی
(برگرفته از مقدمه طرح پیمایش سرمایه اجتماعی)

مهدی موالیی آرانی
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و
فرهنــگ اســامی

ســـرمایه اجتماعـــی ،بهمثابه نوعی دارایی اســـت کـــه در اختیار
و تصاحـــب افـــراد ،گروههـــا ،ســـازمانها ،نهادهـــا و نظـــام
اســـت و درنهایـــت آن را دارایـــی جامعه دانســـتهاند کـــه منافع
حاصـــل از آن ،بـــه کل جامعـــه و افـــراد برمیگـــردد؛ آن مـــاط
و ســـیمانی اســـت کـــه افـــراد ،جوامـــع و نهادهـــا را بـــه یکدیگـــر
پیونـــد میدهـــد و به آنها تـــوان و نیروی بیشـــتری میبخشـــد.
ســـرمایه اجتماعـــی ،شـــدت و کیفیـــت روابـــط و تعامـــات بین
افـــراد ،گروهها ،ســـازمانها ،نهادها و احســـاس تعهد و اعتماد

دوجانبـــه نســـبت بـــه هنجارهـــا و ارزشهـــای مشـــترک را
ً
شـــامل میشـــود .ســـرمایه اجتماعی صرفا ســـازهای نظری
نیســـت ،بلکـــه امـــروز جایـــگاه رفیعـــی در سیاســـتگذاری
عمومـــی و اجتماعـــی پیـــدا کـــرده اســـت .چنیـــن اهمیتـــی
باعث شـــده فرایند ســـنجش ســـرمایه اجتماعـــی جامعه را
بهمثابـــه ســـنجش نبـــض اجتماعی تلقـــی کنند و بـــر مبنای
دادههـــای حاصـــل از پیمایشهـــای ســـرمایه اجتماعـــی،
چگونگـــی تغییـــرات ،جهت و آهنـــگ تغییرات جامعـــه را در
ســـاحتهای اجتماعـــی ،فرهنگـــی ،اقتصـــادی و سیاســـی
و نیـــز پیامدهـــای حاصـــل از سیاســـتگذاری عمومـــی و
اجتماعـــی را در حوزههـــای چندگانه اجتماعی ،شناســـایی
و تحلیـــل کننـــد .بـــر ایـــن اســـاس ،طـــرح پیمایش ســـرمایه
اجتماعـــی در ســـال  1393زیـــر نظـــر شـــورای اجتماعـــی
کشـــور انجـــام شـــد تـــا اطالعـــات و دادههـــای دقیقتـــری از
میـــزان ســـرمایه اجتماعی در کشـــور به دســـت آیـــد .یکی از
بخشهای این طرح ،ناظر به ســـنجش ســـرمایه اجتماعی
حـــوزه و روحانیـــت در جامعـــه بوده اســـت.

این ســـنجش از آن روی اهمیـــت دارد که نظام حا کم در
کشـــور دینی اســـت و حـــوزه علمیه متولی دین در کشـــور
محســـوب میشـــود .بیتردید از عوامل مؤثـــر در پیروزی
انقـــاب اســـامی ،اعتمـــاد و ارتبـــاط دوســـویه روحانیان
بـــا مـــردم بـــوده و در طـــول چهاردهـــه برقـــراری نظـــام
اســـامی ،هرگاه این رابطـــه محکم بوده ،قـــوام انقالب و
پیشـــرفت آن بیشـــتر و هـــرگاه این ســـرمایه اجتماعی کم
شـــده ،پیامدهای نا گواری برای کشـــور داشـــته است .از
ســـوی دیگر میـــزان افزایش یا کاهش ســـرمایه اجتماعی
روحانیـــان در جامعـــه میتوانـــد از عالیـــم و نشـــانههای
افزایـــش یـــا کاهـــش توجـــه بـــه دیـــن در میـــان اعضـــای
جامعه باشـــد.

آمـــار و اطالعـــات مربـــوط بـــه ســـرمایه اجتماعـــی
روحانیـــان و ســـازمانهای دینـــی
ایـــن پژوهـــش بـــر روش پیمایـــش اجتماعـــی مبتنی
اســـت و در سطح تجربی با اســـتفاده از تکنیک مصاحبه

پنداشت یکم :موفقیت نهادی سازمانهای دینی
پنداش ــت مرب ــوط ب ــه موفقی ــت نه ــادی در انج ــام
وظای ــف با طرح این پرس ــش پیمایش ش ــد« :نهادها در
ه ــر جامعهای عه ــدهدار وظایفی هس ــتند .به نظر ش ــما
نهاده ــا و س ــازمانهای دینی ت ــا چه ان ــدازه در در انجام
وظای ــف موف ــق بودهاند؟»
 6/3درص ــد پاس ــخگویان موفقی ــت س ــازمانهای
دین ــی را خیل ــی ک ــم 17/3 ،درص ــد کـــم 37/8 ،درص ــد
در ح ــد متوس ــط 31/4 ،درصد زی ــاد و  7/1درصد خیلی
زی ــاد ارزیاب ــی کردهاند.

پنداش ــت دوم :آمادگی مش ــارکت و کم ــک در صورت
اع ــام نیاز
یک ــه هر کدام
از پاس ــخگویان پرس ــیدهاند« :در صورت 
از س ــازمانهایی ک ــه ب ــرای آنه ــا نام بـــرده میش ــود نیاز
به کمک و مش ــارکت مردم داش ــته باش ــند م ــردم تا چه
ان ــدازه آم ــاده مش ــارکت و کمک به آنها هس ــتند؟»
 9/9درص ــد پاس ــخگویان آمادگی مش ــارکت و کمک
ب ــه حوزهه ــای علمی ــه را در ص ــورت نی ــاز خیل ــی ک ــم،
 22درص ــد ک ــم 35/7 ،درص ــد در حد متوس ــط24/9 ،
درص ــد زی ــاد 7/5 ،درصد خیلی زی ــاد ارزیاب ــی کردهاند.
از نگاه ــی دیگر ،حوزهه ــای علمیه در میان ش ــانزده
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در ایـــن گـــزارش ســـعی شـــده ابتـــدا آمـــار و اطالعات
مربـــوط به ســـرمایه اجتماعـــی روحانیان ارائه شـــود و در
ادامـــه برخـــی مالحظات و نـــکات در جهـــت ارتقای این
ســـرمایه بیان شـــود.

حضوری ،دادهه ــای مربوط را بررس ــی کردهاند .جامعه
آم ــاری ای ــن ط ــرح ،مجموع اف ــراد ب ــاالی هجده س ــال
خانواره ــای ش ــهری و روس ــتایی س ــا کن در  31اس ــتان
کش ــور ب ــوده اس ــت .ب ــه لح ــاظ س ــیمای جامع ــه م ــورد
بررس ــی ک ــه مش ــتمل بر نمونـ ـهای ب ــه حج ــم  14200نفر
بوده اس ــت 50/4 ،درصد جامعه مورد بررس ــی را مردان
و  49/6درص ــد را زن ــان تش ــکیل دادهاند.

ســـازمانی کـــه درباره آنهـــا از مـــردم پرســـیدهاند ،در رتبه
دهم قرار گرفته اســـت .اولویتبندی پاســـخگویان برای
مشـــارکت و کمک به ســـازمانها در صورت اعالم نیاز در
جدول زیر نشـــان داده شـــده است.

اولویتبندی مشارکت و کمک به سازمانها در
صورت اعالم نیاز
جمعیت هالل احمر

پنداشت سوم :اعتماد تعمیمیافته
اعتم ــاد تعمیمیافت ــه اعتمـــاد ب ــه مقولهه ــای
یت ــر و گس ــتردهتری چ ــون اصن ــاف و
اجتماع ــی انتزاع 
گروهه ــای ش ــغلی و حرفـ ـهای مرب ــوط میش ــود8/4 .
درصد پاس ــخگویان خیلی ک ــم 16/9 ،درصد کم36/9 ،
درصد در حد متوس ــط 30/2 ،درصد زی ــاد 7/6 ،درصد
خیل ــی زی ــاد ب ــه روحانی ــان اعتمـــاد دارند.
از نگاه ــی دیگ ــر ،حوزهه ــای علمیه در میان س ــیزده
گ ــروه ش ــغلی و حرفهای که در این س ــؤال مورد پرس ــش
واقع ش ــده ،بعد از معلمان ،اس ــاتید دانش ــگاه ،پزشکان
و مأم ــوران انتظام ــی و امنیت ــی و در رتب ــه پنج ــم ق ــرار
گرفت ــه اس ــت .در ج ــدول زی ــر اعتم ــاد م ــردم به س ــیزده
گ ــروه ش ــغلی بر حس ــب اولوی ــت و امتیاز کس ــب ش ــده از
ای ــن پیمایش نش ــان داده ش ــده اس ــت.
اولویتبندی اعتماد به گروههای شغلی و حرفهای

سازمان بهزیستی

معلمان

انجمنهای خیریه

اساتید دانشگاه

کمیته امداد امام خمینی

پزشکان

بیمارستانها (درمانگاهها)
مدارس
پایگاههای بسیج
کالنتری (نیروی انتظامی)

مأموران انتظامی و امنیتی
روحانیان
قضات
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دانشگاهها

اعضای هیات دولت (وزرا)

حوزههای علمیه

روزنامه نگار (مطبوعاتیها)

شورای اسالمی شهر/روستا

مهندسین راه و ساختمان

دادگاهها و دادسراها

نمایندگان مجلس

فرمانداری و بخشداری/دهیاری
شهرداری
احزاب و تشکلهای سیاسی
بانکها

مدیران و مسئولین دولتی
تولیدکنندگان مواد غذایی
مهندسین فنی (اتومبیل سازی)

پنداشـــت چهـــارم :دگرخواهـــی ،وظیفهشناســـی و
پرهیـــزکاری
دگرخواهی ،وظیفهشناســـی و پرهیـــزکاری گروههای
شـــغلی و حرفـــهای داللـــت بر وجـــود گذشـــت و وجدان
کاری در نـــزد ایـــن گروههـــا دارد .از پاســـخگویان
پرســـیدهاند« :به نظر شـــما ویژگیهایی مانند گذشـــت،
پرهیزکاری(تقـــوا) ،وظیفهشناســـی و وجـــدان کاری تـــا
چـــه اندازهای در گروههای شـــغلی نام برده شـــده وجود
دارد؟»
 7/1درصد پاســـخگویان دگرخواهی ،وظیفهشناسی
و پرهیـــزکاری روحانیـــان را خیلی کـــم 15/8 ،درصد کم،
 38/4درصـــد در حد متوســـط 30/5 ،درصد زیاد8/2 ،
درصـــد خیلی زیاد ارزیابـــی کردهاند.
در میـــان ســـیزده گروهـــی کـــه در ایـــن طـــرح بـــه
پرســـشها پاســـخ گفتهانـــد ،روحانیان بعـــد از معلمان،
پلیس ،اســـاتید دانشـــگاه و مأموران انتظامـــی و امنیتی
در رتبـــه پنجـــم قـــرار گرفتـــه اســـت .در جـــدول زیـــر
اولویتبنـــدی گروههـــای مختلـــف شـــغلی و حرفـــهای از
حیـــث دگرخواهـــی و تقوا بـــه ترتیب اولویت نشـــان داده
شـــده است.

اولویتبندی گروههای شغلی و حرفهای بر حسب
مؤلفه وظیفهشناسی و پرهیزکاری
معلمان
پلیس
اساتید دانشگاه
مأموران انتظامی و امنیتی
روحانیان
پزشکان
قضات
روزنامهنگارها (مطبوعاتیها)
اعضای هیئت دولت (وزرا)
کارکنان بخشداری ،شهرداری ،دهیاری
مدیران و مسئوالن دولتی
نمایندگان مجلس
کارمندان
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پنداشت پنجم :عامگرایی
ب ــرای س ــنجش می ــزان عامگرای ــی گروههای ش ــغلی
ً
و حرفـ ـهای از پاس ــخگویان پرس ــیدند« :معم ــوال انتظ ــار
میرود ک ــه اف ــراد در انج ــام وظایف شغلیش ــان همه را
ب ــه یک چش ــم ببینند و ب ــه مواردی چ ــون قومیت ،قوم
و خوی ــش بودن و  ...اف ــراد و مراجعان توجه نکنند .این
ن ــوع نگاه تا چه ان ــدازه در مورد گروههای ش ــغلی که نام
برده میش ــود وج ــود دارد؟»
 9/1درص ــد پاس ــخگویان عامگرای ــی روحانی ــان را
خیل ــی ک ــم 20/8 ،درص ــد ک ــم 38/2 ،درص ــد در ح ــد
متوس ــط 25 ،درص ــد زی ــاد و  6/9درص ــد خیل ــی زی ــاد
ارزیاب ــی کردهان ــد.
در می ــان س ــیزده گروه ــی ک ــه در ای ــن ط ــرح ب ــه

پرســـشها پاســـخ گفتنـــد ،روحانیـــان بعـــد از پلیـــس،
معلمـــان و اســـاتید دانشـــگاه در رتبـــه چهـــارم قـــرار
گرفتهانـــد .در جـــدول زیـــر اولویتبنـــدی گروههـــای
مختلف شـــغلی و حرفهای از حیـــث دگرخواهی و تقوا به
ترتیـــب اولویـــت نشـــان داده شـــده اســـت.
اولویتبندی گروههای شغلی و حرفهای بر حسب
مؤلفه عامگرایی
پلیس
معلمان
اساتید دانشگاه
روحانیان
مأموران انتظامی و امنیتی
پزشکان
قضات
اعضای هیئت دولت(وزرا)
روزنامهنگارها(مطبوعاتیها)
مدیران و مسئوالن دولتی
کارکنان بخشداری ،شهرداری و دهیاری
نمایندگان مجلس
کارمندان
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بودن یا نبودن برای چه؟
موفقیـــت هـــر ســـازمان در گـــرو تحقـــق اهـــداف و
ماموریتهـــای آن ســـازمان اســـت .آمارهـــا نشـــان
میدهـــد کـــه تصـــورات مـــردم از موفقیت ســـازمانهای
دینی در حد متوســـط به باالســـت .در صورتـــی که تدبیر
و توجـــه الزم در این مرحله انجام نشـــود ،تصـــور مردم از
موفقیت ســـازمان کاهش خواهد یافـــت .در حال حاضر
برخـــی از ســـازمانهای دینـــی گرفتار پدیـــده "حفظ بقا"
شـــدهاند .بـــه عبارت دیگـــر در برخی ســـازمانها" ،حفظ
و بقـــای ســـازمان" مهمتـــر از "تحقق اهـــداف و مأموریت
ســـازمان" شـــده اســـت .الزم اســـت ســـازمانهای دینی
توجـــه بیشـــتری بـــه اهـــداف خـــود داشـــته باشـــند و از
ســـوی دیگر اهـــداف خـــود را عینیتـــر و عملیاتیتر کنند
تـــا تحقق اهـــداف هم بـــرای مـــردم و هم برای ســـازمان

ملموس ش ــود.
 .1می ــزان آمادگ ــی م ــردم ب ــرای مش ــارکت و کمک به
ح ــوزه علمی ــه در ص ــورت اع ــام نی ــاز (در میان ش ــانزده
س ــازمان) در رتب ــه ده ــم اس ــت .ای ــن رتب ــه شایس ــته
ح ــوزه علمی ــه نیس ــت .عوامل مختل ــف و متع ــددی در
ای ــن ام ــر میتوان ــد دخی ــل باش ــد :برخ ــی ش ــاید تص ــور
کنن ــد ک ــه بودجه ح ــوزه علمی ــه را دولت تأمی ــن میکند
و نیازمن ــد کم ــک مردم ــی نیس ــت؛ برخی دیگر ش ــاید بر
ای ــن باور باش ــند ک ــه کارک ــرد ح ــوزه علمیه به نس ــبت 9
س ــازمان دیگ ــر کمت ــر اس ــت و ل ــذا اولوی ــت در توج ــه به
آن سازمانهاس ــت .در ه ــر ح ــال ای ــن ام ــر نی ــز نیازمند
توج ــه اس ــت .از یک ط ــرف بای ــد ش ــیوه اداره و نیازهای
واقع ــی ح ــوزه علمی ــه و چگونگ ــی رابطه ح ــوزه علمیه با
دول ــت ب ــرای م ــردم بهصورت ــی روش ــن و صحی ــح تبیین
ش ــود و از س ــوی دیگر حوزه علمیه باید در مس ــیر تحقق
اهداف خود اهتمام بیش ــتری داش ــته باش ــد تا مردم به
ص ــورت عین ــی حضور و تأثی ــر مثبت ح ــوزه و روحانیت را
در زندگ ــی خ ــود و فض ــای جامعه لم ــس کنند.
 .2آماره ــای مختلف اع ــم از "اعتم ــاد تعمیمیافته"،
"دگرخواهی ،وظیفهشناس ــی و پرهیزکاری" و "عامگرایی"
نش ــان میده ــد که اعتم ــاد مردم ب ــه گروههای ش ــغلی
و حرفـ ـهای معلم ــان ،اس ــاتید دانش ــگاه ،پزش ــکان و
مأم ــوران انتظامی و امنیتی ،بیشـــتر از روحانیت اس ــت.
مرجع مردم
ب ــه عبارتی دیگر ،جای ــگاه روحانیت از گ ــروه
ِ
تن ــزل یافت ــه اس ــت ،در حال ــی ک ــه در دههه ــای قب ــل،
روحانی ــت گ ــروه اصل ــی مرج ــع م ــردم ب ــود و در تم ــام
برنامهه ــا و ح ــوادث مانن ــد انتخاب ــات و ...توج ــه مردم
ب ــه تحلیله ــا و نظ ــرات روحانیان ب ــوده اس ــت .اما این
مرجعی ــت در ح ــال حاضر رو ب ــه افول ش ــده و گروههای
دیگ ــر مانند اس ــاتید دانش ــگاه ،معلمان و پزش ــکان این
مرجعی ــت را ب ــه دس ــت گرفتهان ــد .س ــخن در شایس ــته
نبودن مرجعیت اس ــاتید دانش ــگاه و معلمان و پزشکان
مرجعیت
نیس ــت؛ مس ــئله اس ــت که چرا روحانیت ای ــن
ِ
خ ــود را از دس ــت داده اس ــت .ب ــدون ش ــک رفتاره ــا و
گفتاره ــای نادرس ــت برخ ــی روحانی ــان ،خ ــارج ش ــدن
برخی س ــازمانهای دین ــی از کارکرده ــا و مأموریتهای
اصل ــی خود و سیاسـ ـتزدگی برخ ــی نهاده ــای دینی در
ای ــن امر تأثیر بس ــزایی داش ــته اس ــت.
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