
کـــه در اختیار  ســـرمایه اجتماعـــی، به مثابه نوعی دارایی اســـت 
نظـــام  و  نهادهـــا  ســـازمان ها،  گروه هـــا،  افـــراد،  تصاحـــب  و 
کـــه منافع  اســـت و درنهایـــت آن را دارایـــی جامعه دانســـته اند 
مـــاط  افـــراد برمی گـــردد؛ آن  کل جامعـــه و  بـــه  از آن،  حاصـــل 
کـــه افـــراد، جوامـــع و نهادهـــا را بـــه یکدیگـــر  و ســـیمانی اســـت 
پیونـــد می دهـــد و به آنها تـــوان و نیروی بیشـــتری می بخشـــد. 
کیفیـــت روابـــط و تعامـــات بین  ســـرمایه اجتماعـــی، شـــدت و 
گروه ها، ســـازمان ها، نهادها و احســـاس تعهد و اعتماد  افـــراد، 

حوزه علمیه و روحانیت در آینه 
پیمایش سرمایه اجتماعی

مهدی موالیی آرانی
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و 

فرهنــگ اســامی

ح ملی پیمایش سرمایه اجتماعی گزارشی از طر
ح پیمایش سرمایه اجتماعی( )برگرفته از مقدمه طر
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بـــه هنجارهـــا و ارزش هـــای مشـــترک را  دوجانبـــه نســـبت 
 ســـازه ای نظری 

ً
شـــامل می شـــود. ســـرمایه اجتماعی صرفا

نیســـت، بلکـــه امـــروز جایـــگاه رفیعـــی در سیاســـت گذاری 
کـــرده اســـت. چنیـــن اهمیتـــی  عمومـــی و اجتماعـــی پیـــدا 
باعث شـــده فرایند ســـنجش ســـرمایه اجتماعـــی جامعه را 
کنند و بـــر مبنای  به مثابـــه ســـنجش نبـــض اجتماعی تلقـــی 
از پیمایش هـــای ســـرمایه اجتماعـــی،  داده هـــای حاصـــل 
چگونگـــی تغییـــرات، جهت و آهنـــگ تغییرات جامعـــه را در 
ســـاحت های اجتماعـــی، فرهنگـــی، اقتصـــادی و سیاســـی 
و  عمومـــی  سیاســـت گذاری  از  حاصـــل  پیامدهـــای  نیـــز  و 
اجتماعـــی را در حوزه هـــای چندگانه اجتماعی، شناســـایی 
ح پیمایش ســـرمایه  کننـــد. بـــر ایـــن اســـاس، طـــر و تحلیـــل 
اجتماعـــی  شـــورای  نظـــر  زیـــر   ۱3۹3 ســـال  در  اجتماعـــی 
کشـــور انجـــام شـــد تـــا اطاعـــات و داده هـــای دقیق تـــری از 
کشـــور به دســـت آیـــد. یکی از  میـــزان ســـرمایه اجتماعی در 
ح، ناظر به ســـنجش ســـرمایه اجتماعی  بخش های این طر

حـــوزه و روحانیـــت در جامعـــه بوده اســـت.

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

جامعه باشـــد.

گـــزارش ســـعی شـــده ابتـــدا آمـــار و اطاعات  در ایـــن 
مربـــوط به ســـرمایه اجتماعـــی روحانیان ارائه شـــود و در 
ادامـــه برخـــی ماحظات و نـــکات در جهـــت ارتقای این 

ســـرمایه بیان شـــود.

اجتماعـــی  ســـرمایه  بـــه  مربـــوط  اطاعـــات  و  آمـــار 
دینـــی ســـازمان های  و  روحانیـــان 

ایـــن پژوهـــش بـــر روش پیمایـــش اجتماعـــی مبتنی 
اســـت و در سطح تجربی با اســـتفاده از تکنیک مصاحبه 

کرده اند. جامعه  حضوری، داده هـــای مربوط را بررســـی 
ح، مجموع افـــراد بـــاالی هجده ســـال  آمـــاری ایـــن طـــر
کن در ۳۱ اســـتان  خانوارهـــای شـــهری و روســـتایی ســـا
کشـــور بـــوده اســـت. بـــه لحـــاظ ســـیمای جامعـــه مـــورد 
کـــه مشـــتمل بر نمونـــه ای بـــه حجـــم ۱۴۲۰۰ نفر  بررســـی 
بوده اســـت، ۵۰/۴ درصد جامعه مورد بررســـی را مردان 

و ۴۹/۶ درصـــد را زنـــان تشـــکیل داده اند.

پنداشت یکم: موفقیت نهادی سازمان های دینی
بـــه موفقیـــت نهـــادی در انجـــام  پنداشـــت مربـــوط 
ح این پرســـش پیمایش شـــد: »نهادها در  وظایـــف با طر
هـــر جامعه ای عهـــده دار وظایفی هســـتند. به نظر شـــما 
نهادهـــا و ســـازمان های دینی تـــا چه انـــدازه در در انجام 

وظایـــف موفـــق بوده اند؟«
ســـازمان های  موفقیـــت  پاســـخگویان  درصـــد   ۶/۳
کـــم، ۳۷/۸ درصـــد  کـــم، ۱۷/۳ درصـــد  دینـــی را خیلـــی 
در حـــد متوســـط، ۳۱/۴ درصد زیـــاد و ۷/۱ درصد خیلی 

کرده اند. ارزیابـــی  زیـــاد 

کمـــک در صورت  پنداشـــت دوم: آمادگی مشـــارکت و 
اعـــام نیاز

کدام  از پاســـخگویان پرســـیده اند: »در صورتی کـــه هر 
کـــه بـــرای آنهـــا نام بـــرده می شـــود نیاز  از ســـازمان هایی 
کمک و مشـــارکت مردم داشـــته باشـــند مـــردم تا چه  به 

کمک به آنها هســـتند؟« انـــدازه آمـــاده مشـــارکت و 
کمک  ۹/۹ درصـــد پاســـخگویان آمادگی مشـــارکت و 
کـــم،  بـــه حوزه هـــای علمیـــه را در صـــورت نیـــاز خیلـــی 
کـــم، ۳۵/۷ درصـــد در حد متوســـط، ۲۴/۹  ۲۲ درصـــد 
کرده اند. درصـــد زیـــاد، ۷/۵ درصد خیلی زیـــاد ارزیابـــی 
از نگاهـــی دیگر، حوزه هـــای علمیه در میان شـــانزده 
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کـــه درباره آنهـــا از مـــردم پرســـیده اند، در رتبه  ســـازمانی 
گرفته اســـت. اولویت بندی پاســـخگویان برای  دهم قرار 
کمک به ســـازمان ها در صورت اعام نیاز در  مشـــارکت و 

جدول زیر نشـــان داده شـــده است.

کمک به سازمان ها در  اولویت بندی مشارکت و 
صورت اعام نیاز

جمعیت هال احمر

سازمان بهزیستی

انجمن های خیریه

کمیته امداد امام خمینی

بیمارستان ها )درمانگاه ها(

مدارس

پایگاه های بسیج

کانتری )نیروی انتظامی(

دانشگاه ها

حوزه های علمیه

شورای اسامی شهر/روستا

دادگاه ها و دادسراها

فرمانداری و بخشداری/دهیاری

شهرداری

احزاب و تشکل های سیاسی

بانک ها

پنداشت سوم: اعتماد تعمیم یافته
مقوله هـــای  بـــه  اعتمـــاد  تعمیم یافتـــه  اعتمـــاد 
و  اصنـــاف  چـــون  گســـترده تری  و  انتزاعی تـــر  اجتماعـــی 
 ۸/۴ می شـــود.  مربـــوط  حرفـــه ای  و  شـــغلی  گروه هـــای 
کم، ۳۶/۹  کـــم، ۱۶/۹ درصد  درصد پاســـخگویان خیلی 
درصد در حد متوســـط، ۳۰/۲ درصد زیـــاد، ۷/۶ درصد 

خیلـــی زیـــاد بـــه روحانیـــان اعتمـــاد دارند.
از نگاهـــی دیگـــر، حوزه هـــای علمیه در میان ســـیزده 
که در این ســـؤال مورد پرســـش  گـــروه شـــغلی و حرفه ای 
واقع شـــده، بعد از معلمان، اســـاتید دانشـــگاه، پزشکان 
و مأمـــوران انتظامـــی و امنیتـــی و در رتبـــه پنجـــم قـــرار 
گرفتـــه اســـت. در جـــدول زیـــر اعتمـــاد مـــردم به ســـیزده 
کســـب شـــده از  گـــروه شـــغلی بر حســـب اولویـــت و امتیاز 

ایـــن پیمایش نشـــان داده شـــده اســـت.

گروه های شغلی و حرفه ای اولویت بندی اعتماد به 

معلمان

اساتید دانشگاه

پزشکان

مأموران انتظامی و امنیتی

روحانیان

قضات

اعضای هیات دولت )وزرا(

روزنامه نگار )مطبوعاتی ها(

مهندسین راه و ساختمان

نمایندگان مجلس

مدیران و مسئولین دولتی

تولیدکنندگان مواد غذایی

مهندسین فنی )اتومبیل سازی(
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و  وظیفه شناســـی  دگرخواهـــی،  چهـــارم:  پنداشـــت 
پرهیـــزکاری

گروه های  دگرخواهی، وظیفه شناســـی و پرهیـــزکاری 
گذشـــت و وجدان  لـــت بر وجـــود  شـــغلی و حرفـــه ای دال
پاســـخگویان  از  دارد.  گروه هـــا  ایـــن  نـــزد  در  کاری 
گذشـــت،  گی هایی مانند  پرســـیده اند: »به نظر شـــما ویژ
تـــا  کاری  و وجـــدان  پرهیزکاری)تقـــوا(، وظیفه شناســـی 
گروه های شـــغلی نام برده شـــده وجود  چـــه اندازه ای در 

دارد؟«
۷/۱ درصد پاســـخگویان دگرخواهی، وظیفه شناسی 
کم،  کـــم، ۱۵/۸ درصد  و پرهیـــزکاری روحانیـــان را خیلی 
۳۸/۴ درصـــد در حد متوســـط، ۳۰/۵ درصد زیاد، ۸/۲ 

کرده اند. درصـــد خیلی زیاد ارزیابـــی 
بـــه  ح  طـــر ایـــن  در  کـــه  گروهـــی  ســـیزده  میـــان  در 
گفته انـــد، روحانیان بعـــد از معلمان،  پرســـش ها پاســـخ 
پلیس، اســـاتید دانشـــگاه و مأموران انتظامـــی و امنیتی 
زیـــر  جـــدول  در  اســـت.  گرفتـــه  قـــرار  پنجـــم  رتبـــه  در 
گروه هـــای مختلـــف شـــغلی و حرفـــه ای از  اولویت بنـــدی 
حیـــث دگرخواهـــی و تقوا بـــه ترتیب اولویت نشـــان داده 

است. شـــده 

گروه های شغلی و حرفه ای بر حسب  اولویت بندی 
مؤلفه وظیفه شناسی و پرهیزکاری

معلمان

پلیس

اساتید دانشگاه

مأموران انتظامی و امنیتی

روحانیان

پزشکان

قضات

روزنامه نگارها )مطبوعاتی ها(

اعضای هیئت دولت )وزرا(

کارکنان بخشداری، شهرداری، دهیاری

مدیران و مسئوالن دولتی

نمایندگان مجلس

کارمندان

پنداشت پنجم: عام گرایی
گروه های شـــغلی  بـــرای ســـنجش میـــزان عام گرایـــی 
و حرفـــه ای از پاســـخگویان پرســـیدند: »معمـــواًل انتظـــار 
کـــه افـــراد در انجـــام وظایف شغلی شـــان همه را  می رود 
بـــه یک چشـــم ببینند و بـــه مواردی چـــون قومیت، قوم 
و خویـــش بودن و ... افـــراد و مراجعان توجه نکنند. این 
که نام  گروه های شـــغلی  نـــوع نگاه تا چه انـــدازه در مورد 

برده می شـــود وجـــود دارد؟«
را  روحانیـــان  عام گرایـــی  پاســـخگویان  درصـــد   ۹/۱
کـــم، ۳۸/۲ درصـــد در حـــد  کـــم، ۲۰/۸ درصـــد  خیلـــی 
متوســـط، ۲۵ درصـــد زیـــاد و ۶/۹ درصـــد خیلـــی زیـــاد 

کرده انـــد. ارزیابـــی 
بـــه  ح  طـــر ایـــن  در  کـــه  گروهـــی  ســـیزده  میـــان  در 
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پلیـــس،  از  بعـــد  روحانیـــان  گفتنـــد،  پاســـخ  پرســـش ها 
قـــرار  چهـــارم  رتبـــه  در  دانشـــگاه  اســـاتید  و  معلمـــان 
گروه هـــای  اولویت بنـــدی  زیـــر  جـــدول  در  گرفته انـــد. 
مختلف شـــغلی و حرفه ای از حیـــث دگرخواهی و تقوا به 

اســـت. نشـــان داده شـــده  اولویـــت  ترتیـــب 

گروه های شغلی و حرفه ای بر حسب  اولویت بندی 
مؤلفه عام گرایی

پلیس

معلمان

اساتید دانشگاه

روحانیان

مأموران انتظامی و امنیتی

پزشکان

قضات

اعضای هیئت دولت)وزرا(

روزنامه نگارها)مطبوعاتی ها(

مدیران و مسئوالن دولتی

کارکنان بخشداری، شهرداری و دهیاری

نمایندگان مجلس

کارمندان

بودن یا نبودن برای چه؟
و  اهـــداف  تحقـــق  گـــرو  در  ســـازمان  هـــر  موفقیـــت 
نشـــان  آمارهـــا  اســـت.  ســـازمان  آن  ماموریت هـــای 
کـــه تصـــورات مـــردم از موفقیت ســـازمان های  می دهـــد 
که تدبیر  دینی در حد متوســـط به باالســـت. در صورتـــی 
و توجـــه الزم در این مرحله انجام نشـــود، تصـــور مردم از 
کاهش خواهد یافـــت. در حال حاضر  موفقیت ســـازمان 
گرفتار پدیـــده "حفظ بقا"  برخـــی از ســـازمان های دینـــی 
شـــده اند. بـــه عبارت دیگـــر در برخی ســـازمان ها، "حفظ 
و بقـــای ســـازمان" مهم تـــر از "تحقق اهـــداف و مأموریت 
ســـازمان" شـــده اســـت. الزم اســـت ســـازمان های دینی 
توجـــه بیشـــتری بـــه اهـــداف خـــود داشـــته باشـــند و از 
کنند  ســـوی دیگر اهـــداف خـــود را عینی تـــر و عملیاتی تر 
تـــا تحقق اهـــداف هم بـــرای مـــردم و هم برای ســـازمان 

شـــود. ملموس 
کمک به  ۱. میـــزان آمادگـــی مـــردم بـــرای مشـــارکت و 
حـــوزه علمیـــه در صـــورت اعـــام نیـــاز )در میان شـــانزده 
شایســـته  رتبـــه  ایـــن  اســـت.  دهـــم  رتبـــه  در  ســـازمان( 
حـــوزه علمیـــه نیســـت. عوامل مختلـــف و متعـــددی در 
ایـــن امـــر می توانـــد دخیـــل باشـــد: برخـــی شـــاید تصـــور 
کـــه بودجه حـــوزه علمیـــه را دولت تأمیـــن می کند  کننـــد 
کمـــک مردمـــی نیســـت؛ برخی دیگر شـــاید بر  و نیازمنـــد 
کارکـــرد حـــوزه علمیه به نســـبت ۹  کـــه  ایـــن باور باشـــند 
کمتـــر اســـت و لـــذا اولویـــت در توجـــه به  ســـازمان دیگـــر 
آن سازمان هاســـت. در هـــر حـــال ایـــن امـــر نیـــز نیازمند 
توجـــه اســـت. از یک طـــرف بایـــد شـــیوه اداره و نیازهای 
واقعـــی حـــوزه علمیـــه و چگونگـــی رابطه حـــوزه علمیه با 
دولـــت بـــرای مـــردم به صورتـــی روشـــن و صحیـــح تبیین 
شـــود و از ســـوی دیگر حوزه علمیه باید در مســـیر تحقق 
اهداف خود اهتمام بیشـــتری داشـــته باشـــد تا مردم به 
صـــورت عینـــی حضور و تأثیـــر مثبت حـــوزه و روحانیت را 

کنند. در زندگـــی خـــود و فضـــای جامعه لمـــس 
۲. آمارهـــای مختلف اعـــم از "اعتمـــاد تعمیم یافته"، 
"دگرخواهی، وظیفه شناســـی و پرهیزکاری" و "عام گرایی" 
گروه های شـــغلی  که اعتمـــاد مردم بـــه  نشـــان می دهـــد 
و  پزشـــکان  دانشـــگاه،  اســـاتید  معلمـــان،  حرفـــه ای  و 
مأمـــوران انتظامی و امنیتی، بیشـــتر از روحانیت اســـت. 
گـــروه مرجِع مردم  بـــه عبارتی دیگر، جایـــگاه روحانیت از 
کـــه در دهه هـــای قبـــل،  تنـــزل یافتـــه اســـت، در حالـــی 
بـــود و در تمـــام  گـــروه اصلـــی مرجـــع مـــردم  روحانیـــت 
برنامه هـــا و حـــوادث ماننـــد انتخابـــات و... توجـــه مردم 
بـــه تحلیل هـــا و نظـــرات روحانیان بـــوده اســـت. اما این 
گروه های  مرجعیـــت در حـــال حاضر رو بـــه افول شـــده و 
دیگـــر مانند اســـاتید دانشـــگاه، معلمان و پزشـــکان این 
گرفته انـــد. ســـخن در شایســـته  مرجعیـــت را بـــه دســـت 
نبودن مرجعیت اســـاتید دانشـــگاه و معلمان و پزشکان 
که چرا روحانیت ایـــن مرجعیِت  نیســـت؛ مســـئله اســـت 
خـــود را از دســـت داده اســـت. بـــدون شـــک رفتارهـــا و 
ج شـــدن  گفتارهـــای نادرســـت برخـــی روحانیـــان، خـــار
کارکردهـــا و مأموریت های  برخی ســـازمان های دینـــی از 
اصلـــی خود و سیاســـت زدگی برخـــی نهادهـــای دینی در 

ایـــن امر تأثیر بســـزایی داشـــته اســـت.
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