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 تحوالت دینداری در ایران
 (1خالصه و تلفیق یک مقاله و یک سخنرانی از مقصود فراستخواه)

 
 پارمیدا عطاری

 شناسیایرانکارشناسی ارشد  جویدانش

 دانشگاه تهران

 

شود در دنیای کنونی زیست  چگونه می. ای در باب دین به میان بیاید بقهسا تأمالت بی استآفاق فکری جدید بشر سبب شده

رود این است که بدانند در این  حداقل چیزی که از دینداران و نهادهای دینی انتظار می ؟ولی از آفاق فکری آن طفره رفت

کسی که در این آفاق . شود اده میگیرد و چگونه توضیح د هایی قرار می فکری، دین ورزیدن محل چه نوع پرسش نوپدیدِ آفاقِ

پس . باوری و دینداری او با دنیای پیشین متفاوت خواهد بودر دینورزی بکند، صوَبرد، حتی اگر هم بخواهد دین ر میس به

 .های جدید باید بحث بشود فهمیدنی است که در باب دین ورزی از این افق

 ورزی در زندگی روزمرهدین( 9

دین . ها و مناسبات جریان دارد ها و کوی و برزن و میهمانی ن است که در زندگی روزمره مردم در خانههما   ورزی واقعی دین

های مختلف اجتماعی و  شود و در میان گروه ورزی مردم به صورت اجتماعی برساخته می دین. نیز یک واقعیت اجتماعی است

 .کند ها و شرایط مختلف فرق می در زمان

 ورزی تحول و تکثر دین( ۲

 .گذارد بلکه آن است که پا به زندگی روزمره ما می ،شود ورزی ما آن نیست لزوما که در سطح ایدئولوژیک به آن اشاره می دین

  .دیاب زندگی و فرهنگ ما حضور میصورت پسینی در به ،دین بیش از آن که یک امر پیشینی باشد

 رنورزی در سه زمان پیشامدرن، مدرن و پسامد تفاوت دین (9

ها و  ها، اعمال و نهاد کنند، باور های پیشامدرن، مدرن یا مدرن زندگی می ها و مکان های مختلف به نسبت اینکه در زمان گروه

هاست، به چوب  شود دینداری در دنیای مدرن را که دنیای نقد سنت نمی .شود شان نیز کم و بیش متفاوت می مناسبات دینی

آمدند، درک دیگری داشتند و طور دیگری  اگر انبیا و اوصیا نیز به این دنیای مدرن می. انداحکام دنیای ماقبل مدرن، پیش ر

کند و تکلیف او به قدر  طاق نمییُکند، تکلیف ماال به دینداری می خدایی هم که بنابر اعتقاد، مردم را مکلف. کردند عمل می

 ،آمیز ها، تحکم امدرن را ندارند و تکلیف ماالیطاق آنی پیشباورورزی و دین ردمان مدرن، طاقت دینم. وسع مردمان است

 .خالف عدالت و غیر اخالقی است

کنیم و  ها گفتگو می ها و دیگر سوژه ای هستیم که با متن ما سوژه. مدرن، دیگر یک سوژه مطلق نداریم دنیای مابعددر 

داری  توان از آن طفره رفت و دین ت که نمیهای مختلفی از دین هس ها و روایت تلقی. دهیم تفسیرهای مختلفی به دست می

 .های مختلف از دین است همین روایت

 ورزی میانجیگری ذهن و زبان در کار دین( 4

این  ،در دنیای مدرن. یابند این فرض غالب بود که حقایقی ناب هست و کسانی به آن دست می ،ر دنیای ماقبل مدرند
________________________________________ __________________________________

  یآموزش عال یزیر در مؤسسه پژوهش و برنامه یتوسعه آموزش عال یزیرشناس و استاد برنامه جامعه (-999۱)مقصود فراستخواه ( 9
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، موضوع دیگری مطرح «مابعد مدرن»در جهان . های ما ناب نیست چون تحت تأثیر ذهن ماست بحث به میان آمد که آگاهی

 .محصول زبان ما هستند( و از جمله دعاوی دینی ما)د و آن این بود که دعاوی ما ش

ها انتظار داشت بدون  شود از انسان نمی. ها در عالم آگاهی و زبان خویش کنند و انسان حیوانات در عالم غریزه زندگی می

ناگزیر با پروژه آگاهی  دینداری مردم به. بکنندخدا را بپرستند و دین را باور بدارند و به آن عمل  ،وساطت ذهن و زبان خویش

های ما کم و بیش خصلت گفتمانی  ما انسانیم و همه آرای ما و از جمله دین باوری. خورد پیوند می اوبشر و راهبردهای زبانی 

عمومی ها نیز آغشته به صور و انحای قدرت هستند و مقدس نیستند و موضوع تحلیل و نقادی در حوزه  دارد و گفتمان

 .هستند

 ورزی در تغییر است ت اجتماعی دینساخ

چه در زندگی آن. استهای زندگی متنوع ساخته شده و سبکساخت اجتماعی واقعیت در این روزگار شبیه گذشته نیست 

ور فهمیدن ام. یابد حیطه امکانات و آزادی بشر افزایش می .روزمره و زیست جهان امروز در حال ساخته شدن است، تکثر است

بسیاری امور نه یکسره محلی به معنای . شود گرا می زندگی و فرهنگ، سیال و ارتباط. کند و زیستن، میل به واگرایی می

ورزی  ساخت اجتماعی دین. دهمان حال محلی هستن   ، بلکه جهانی و درتند و نه جهانی به معنای مدرن آنپیشامدرن آن هس

ای  پذیری، توصیهطور نیست که نقد این. شود نقد میهمه چیز معروض  .بدل استپای این تحوالت، در تغییر و تنیز پابه

تماعی امروز، ساخت اج. راهی جز این نیست. اخالقی باشد، بلکه گشودگی به نقد، اقتضای ساخت اجتماعی امروزی است

ورزی  دین .بازد رنگ می پس انحصارگرایی دینی نیز. دیگر یک ذهن ناب نداریم. ذهنیمرکزگریز است و چندذهنی و میان

ها رونق  ها و عالیق و ذائقه شود و حسب تقاضا شود و در بازار عرضه می یک امکان تلقی می ،بیش از آنکه یک قید یا اجبار باشد

در این دنیای  .کنند و کسانی دیگر نه آیند چون احساس نیاز می های دینی می کسانی به مکان. یابد گیرد یا کسادی می می

بنا به ساخت زندگی  .ها اما در کنار دیگر رویکرد ؛تواند زندگی بکند و ظهور اجتماعی داشته باشد بنیادگرایی هم می متکثر،

و هم بود ها  نهاد نوعاً هم مافوق حالی است که در جامعه گذشته، دیناین در . اجتماعی امروز، دین در مرکز آگاهی نیست

طور که دین، سلطه عینی و  همان. اند ها تخصصی شده وجود آمده و کارتماعی بهاما اکنون تقسیم کار اج .مرکز آگاهی بشر

شما هرچه . برند، انواع مراکز آگاهی دارند سر میها حتی وقتی در مناسک آیینی به نانسا. نهادی ندارد، سلطه ذهنی هم ندارد

ورزی، برای توضیح امور  اید در حیطه علمش. های مختلف ذهنی و نهادی تعلق دارید ولی به حیطه ،مذهبی هستید یهم فرد

د اما شما فردی مذهبی هستی. گیرید شناختی در پیش می خدایی روش یعنی در علم، نوعی بی. بینید نیازی به فرضیه خدا نمی

ی خیل. مرکزی ندارد چون در کنار دین، مراکز دیگری از آگاهی مانند هنر و علم و اخالق هستدر ذهن شما، دین جایگاه تک

خوب و بد را تعیین . کنید بدون اینکه آن اخالقیات به یک الهیات و شرعیات وابسته باشد ها شما اخالقی زندگی می وقت

  .ها مد نظرتان باشد کنید بدون اینکه اساساً وجه دینی آن می

اب بحث ـر این بد 9پوتوکا. امدـن می« دین بدون دین»آن را  ۲داـریای از رویکرد پسامدرن به دین چیزی است که دِ نمونه

این  که حاکی از تأیید دریدا از بسیاری از داشته« شکنیحرف حساب شالوده»دریدا با عنوان ای با  وی مصاحبه. استکرده

دین بدون دین یعنی . ورزی امروزی این اصطالح دین بدون دین، استعاره بسیار خوبی است برای توضیح دین. هاست روایت

ها  در گفتار« شالوده دین»باز هم در او تمایلی برای عبور از  ،از نوع دینی دارد نگرانی مبهمنوعی دلمدرن آنگاه که انسان پسا

امروز چگونه  دهد که ذهن انسانِ توضیح می ،در آنجا. دارد خانمان ذهن بیکتابی به نام  4برگر .شود و نهادهای موجود دیده می

ها بود و انسان  معنای معنا خدا. ت که در پناه آن زندگی کندخواس ان مقدس میسایب ،انسان در گذشته. استخانمان شده بی
 __________________________________________________________________________

 .یفرانسو تبار یریالجزا یلسوففJacques Derrida (۲۰۰4-919۰ ) یداژاک دِر( ۲

 .فیلسوف آمریکایی و استاد دانشگاه سیراکیوزJohn David Caputo (914۰- )وتو کاپجان دیوید ( 9
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اما ذهن ؛ این سادگی دنیای قدیم، امروز وجود ندارد. جست های وجودیش، خدا را می نگرانی برای معنا دادن به واپسین دل

موع بشود و به نوعی ز فکر تفرقه باز آید و مجاخانمان امروزی نیز ممکن است برای برون شدن از این کثرت آشفته، بخواهد  بی

به احتمال زیاد خواهد  و پسامدرن مواجه و درگیر خواهد بودوبیش با ابهامات دنیای اما این امر کم د،گرایبورزی  ایمان و دین

 .خواست که از شالوده دین در گفتارهای رسمی بگریزد

. شوند ها وا می شالوده. شکنند ها را می ساختار های متکثر، شالوده گفتار. اما نه لزوماً بر یک منوال واحد ؛ورزی هستپس دین

از « دیگر»و « متمایز»نهی جوی کُهایی تازه در جست نسل. شوند می ها متکثر خوانش. روند ها بیرون می معانی از قفس متن

 ۱کهارتمایستر اِاگر بخواهیم این را به زبان . کند تعبیر می« دین بدون دین»همان چیزی است که دریدا     ایمان هستند و این

کند و آنگاه که چیزی را  خواهد که او را از خدا رهایی بخشد، خدا را ورای فهم جستجو می کنیم؛ انسان از درگاه خدا میبیان 

حق تعالی ورای  ؛استچیزی است که در عرفان ما هم آمدهاین . کندتواند به آن اعتقاد پیدا  گز نمیهر ،فهمد به عنوان خدا می

 .ماست فهم و زبان

 در ایران باوری و دینداریدین وضع

چند نمود اجتماعی  با خود را و پیچیده و حتی ناسازی است مختلف و  هدارای وجو ،در ایران باوری و دینداریدین وضع

 .سازدآشکار می

 ینّسِ متغیرهای جنسیتی و ور جمعیت دیندا( 9

با  ها شایداین داده. دانندعامل به دین می  ود را در مجموع قائل واند که خها اظهار کردهدرصد باالیی از مردم در پیمایش

گیرد و حتی با استفاده از جهانی شکل می دینداران در مقیاس  جمعیت بزرگی از. قابل توضیح باشند 6نگلهارتینظریۀ ا

. استرصدی بیش از مردان بودهچند د داریبه طرز معنا باوری و دینداری زناندین .کندمی خود را بازتولید ،امکانات مدرن

 عامل مؤثری در -مثال از طریق نقش آنها در تربیت فرزندان-« جمعیت دینداری»های بعدی رشد دینداری زنان در چرخه

ها و نیز زندگی روزمرۀ ز پدران در فعالیتهای تحصیلی بچهدهد که مادران بیش اشواهد نشان می. رشد دینداری است

 و هاجمعیتیِ دینداری از طریق خانوادهوجه . شودیات آنها در فرزندان بازتولید میکنند و روحشارکت میو م حضور دارند آنها

اما عوامل . ی هستندمذهب بیشتر وسالترسننسل کم. شودقل میـدان منتـاعی شدن، به فرزنـد اجتمـطی فراین دارس وـم

تأثیرات خاص خود را  بازتابی از فرایندهای عرفی شدن هستند و ،عنیز در مجمو  دنیای امروز« ای وارتباطیِرسانه»بعدیِ 

آنها تمایل کمتری به  ،شودتر مییابد، دینداری آنها ضعیفهرچه سن جوانان دانشجو افزایش میطبق تحقیقات ایرانی،  .دارند

 .شودادهای دینی نیز کمتر میدهند و حضورشان در نهنجام مناسک و شعائر دینی نشان میا

 تفاوتهای نسلی (۲

. وجود ندارد اما وفاق نسلی نیز ،ایرانیان در دست نیست ورزیِتعارض نسلی در دین هرچند دلیل مطمئنی از گسست یا حتی

قالبهای  ورزی جوانان تفاوتهایی باالگوی دین. خوردورزی به چشم میت که نوعی شکاف نسلی در حوزۀ دینقدر مسلم این اس

شاید یکی از . دستوری نیز نمی گنجد چندان در قالبهای رسمی و؛ نداری در کل جمعیت دارددی باوری ومتعارف دین

 .استدین شدن جوانان همین بودههای تلقی شایع از بیسرچشمه
 __________________________________________________________________________

 .شناس اتریشی آمریکاییشناس و دینجامعه Peter Ludwig Berger (91۲1-۲۰92) پیتر لودویگ برگر( 4

 یلسوف،ف شناس، یند( به معنی استاد اکهارت) Meister Eckhartمشهور به Eckhart von Hochheim   (9۲6۰-99۲2 )اکهارت فُن هوخهایم( ۱

 .که تکفیر و اعدام شد یقرون وسط در  یآلمان مسیحی یبعارف، شاعر و خط

 .استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگانRonald Inglehart (9194- )رانُلد اینگلهارت ( 6
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قدر مسلم این است که  ؛ل جوانان به مناسک جمعی دینی استنتایج برخی تحقیقات حاکی از شواهدی مبنی بر کاهش تمای

 کامال اقتضایی و  آنها به شکلی. دینی نیز در چارچوبهای سنتی قابل توضیح نیستآنها به برخی مناسک دینی یا شبه گرایش

به عقایدی مانند  و هاعرفانبه شبه ،بابابه مناسکی مانند مدیتیشن، به نمادهایی مانند ساری ،برحسب نیازهای نوپدید خود

 .دهندمی تناسخ عالقه نشان

دارد و    ندهکن های سرگرمحاشیه، نصر گذران اوقات فراغت قرین استضمناً آن بخش از مناسک جمعیِ دینی که به نوعی با ع

اول مانند مراسم دهۀ )آورد ات سبک زندگی برای آنها فراهم میتظاهر و دوستان و الناارتباطات اجتماعی با هم  فرصتی برای

تر ین استقبالی از سایر مناسک عبادیکه چنخش قابل توجهی از جوانان است، درحالیعالقۀ ب همچنان مورد توجه و ؛(محرم

 .وجود ندارد معی مانند نماز جماعتج

 قشربندی اجتماعی( 9

مانند تحصیالت، )ه اجتماعی کیف دینداری با پایگا و کمّ. نیز قابل توضیح است بندی اجتماعیقشر روندهای دینداری برحسب

دانشجویان  از غیر داریبه طرز معنا مناسک جمعی دینی در شرکت دانشجویان .ارتباط دارد( ، شغل و سبک زندگیدرآمد

 .دارترندباال، دین ، نسبت به جوانان با پایگاه اجتماعیِپایین و متوسط ای پایگاه اجتماعیِدار جوانانِ .کمتر است

وانی معنادار از فرا «تحصیلکرده بیشتر»گروههای با مقایسه در «تحصیلکرده کمتر» گروههای میان در دینی فرایض انجام

 .تبیشتری برخوردار اس

های پایین بیش افراد وابسته به پایگاه.  هستند، دیندارتر از افراد با پایگاه اجتماعی باالعی پایینافراد با پایگاه اجتما در مجموع،

نگلهارت مبنی بر ینظریه ا در بعضی تحقیقات ایرانی، .گرایش دارند« مسلمانی انقالبی»های باال ومتوسط به تیپ پایگاه از

نوعی با عدم احساس یشتر دینداران کسانی بودند که بهب. ه استتأیید شد« عدم امنیت حیاتی»رابطۀ دینداری با احساس 

 .گریبان بودندبهدست( هابحران ویل، زلزله، بیماری، فقر س در قبال)امنیت وجودی بشر 

های فرهنگی نوین سرمایهو  روابط، سبک زندگی، هاآموزش، جدید شهری برحسب مشاغل طبقات متوسط و ،در عین حال

دهند که از بسیاری جهات با نوع کنند و ترویج میباوری و دینداری را دنبال میای از دینهای تازهرمها و نُرویّه ،هاروایت ؛خود

 .متفاوت است تفاسیر متولیان و نهادهای رسمی مذهبی سنتی دینداری و عقاید و

یت اهمیت هو -9: ایران عبارتند از متوسط جدید شهری درورزی در میان طیف قابل توجهی از طبقۀ از جملۀ تمایزهای دین

-جهان سنجش دینداری با محک اخالق ِ -9دادن به جوهرۀ معنوی دینداری،  اهمیت -۲ ،واستقالل فردی در امر دینداری

رویکرد  -6ان رسمی دین، ـدهای سنتی و متولیاـعدم سرسپردگی به نه -۱رایی، ـگکثرت -4 ول انسانی وحقوق بشری،شم

 .ورزیآمیز از دینآمیز و غیرخشونتدرک مسالمت -1 و قائل بودن به مقتضیات -8گرایی، عرف -2اهانه، مدنی و آزادی خو

 ورزیتحول در الگوی دین( 4

به دین است، همچنان در « قائل بودن»که بحث بر سر  ورزی در ایران تا جاییاز آن است که دینهای متعددی حاکی پژوهش

خص انجام اعمال جمعی عبادی ویژه شاهب. آیدرسد، شاخص پایین میبه دین می« عامل بودن»ن نوبت به ولی چو ؛حد باالست

به سه امر اختصاص  ورزی در ایرانگروه رفتارهای دین ، نخستین و باالترینهای ملی رسمیبر مبنای پیمایش .تر استپایین

بخش از شریعت که با ریتم زندگی خانواده و روابط  آن (ب، شخصی درونی و گرم از دین مانند توکل ابعاد ذهنی و (الف: رددا

روزه  رمضان وماه در  ،طور مشخصوبه بازاری برای خود ایجاد کرده و میهمانی و برخی ذوقیات درآمیخته گرم اجتماعی مانند

  .عیاجتما کننده یا نمایشی وهای سرگرمپر احساس با حاشیه مناسک مذهبی گرم و( پ. دهدخود را نشان می
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دارند به دین می دهد آن است که اکثر پاسخگویان با وجود اینکه خود اظهارها خود را نشان مینکتۀ مهمی که در پیمایش

گریبان بهحتی روند نزولی دست و کنند، اما معتقدند که دینداری در ایران با نوعی مشکلوبیش به آن عمل هم میکم ند وقائل

 .خواهد شدهم یشتر ب ،این مشکل در آینده و است

ورزی پردامنه در الگوی دین ورزی در ایران فقط کم شدن انجام مناسک نیست بلکه شاهد روندی عمیق واما مسألۀ دین 

در « شکلورزی بیدین» که نوعی تازه از انداز بررسی خود به این نتیجه رسیدهکه برخی محققان حدیبه ؛ایرانیان هستیم

را چندان گویای واقعیت « دین خصوصی شدن»محققان دیگر حتی مفهوم . جریان دارد دانشجووضعیت دینداری جوانان 

ورزی آنان را توضیح تواند دینکه می است« شدن دینشخصی»مفهومِ  بلکه این ؛انددانشجویان ندیده ورزیدین

های رخی از ویژگیـان است که بـانجو در میان« ضاییـاقت شده وشخصی ،شکلبی» ورزیِتحقیقات حاکی از نوعی دین .بدهد

 :از ندآن عبارت

 بندی به مناسک دینی جمعیپای در تغییرات شایع -9

 اجتماعی-مسایل سیاسیباب رجوع به روحانیت در  تحول در نگرش در -۲

 ها درباب دین و سیاستاختالف و کثرت دیدگاه -9

 گراییتکثر خواهی وتحول -4

 معنای سنتیعمل به رساله در  کمرنگ شدن -۱

 ضرورت نقد اندیشۀ دینی -6

 بازنگری در معرفت دینی ضرورت -2

 .اختیاری بودن دینداری آزادی عمل و -8

، به دارند به دین قائل هستنددرصدشان اظهار می2۰ان دانشجو که ای آماری از جواندر جامعه یقبر یک تحقبنا ،برای مثال

بخش بزرگی از حیات دینی  .ن و عدم دخالت دولتی در آن هستنددینی دختراهمان میزان نیز قائل به اختیاری بودن پوشش 

آمیز مقاومت طور موازی و یاکند وبهتعریف می متکثر و سیال ،صورت متفاوتبه ؛، خود را جدا از نهادهای رسمیدر جامعه

 رسماً دینِ»واکنشی دربرابر  و آن را حثب« دین خاموش» و «دین عامّه» بهمثامحققان از این، به. یابدشیوع می درپایین جامعه

 .اندتلقی کرده «نهادمندشدۀ مضاعف

 ابعاد سیاسی دینداری( ۱

به  عامل بودن مردم در امر قائل بودن و 8۰و  2۰تحقیقات دو دهۀ  ها واتفاق نظر باالیی که بنابر نتایج پیمایش آن اجماع و

 ،به عبارت دیگر. شودرسد، اصال دیده نمیدین می اهای سیاسی مرتبط باز سوی آنها اظهار شده، وقتی نوبت به دیدگاه دین

طرز محسوس های بهدارای دیدگاه ؛دین عملی و مناسکیِ ،حتی تجربی مردم با وجود اشتراک زیاد کلی در مبانی اعتقادی و

 .دولت هستند متفاوتی در ارتباط دین و

طبقات متوسط  اما اکثر ؛شودوبیش در چارچوبهای رسمی ظاهر میکمتظاهرات مذهبی،  رفتارها و جامعه، در بخشی از

 کنند که از بسیاری جهات با تفاسیر نهادهای رسمیِورزی دنبال مینتر از دیتر وچندتکهوجدید شهری الگوهایی اقتضایی

 .اعتراض مدنی همراه است مذهبی و ایدئولوژی دولتی تفاوت دارد وحتی گاهی با مقاومت و احیاناً
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 ابعاد هویتی دینداری( 6

د ـتوانامعه، نمیـی از جهایان گروهـل در میـحداق اـ، امارز فرهنگ عمومی ایرانی استـوه بـجو یکی از وز همـهن دین

، جنسیتی، نسلی، قومی، ملی جدید اجتماعی به هویت فردی، فکریهای گروه. ستقلی برای هویت آنها باشددهندۀ متوضیح

 .کندمعانی مثبت و منفی پیدا می ،وسوورزی نیز برای آنها در این سمته خود حساس هستند و دینگی دلبخواسبک زند و

 ای دینداریرسانهابعاد ارتباطی و ( 2

، هیأتها، حوزۀ عمومی، نهادهای مدنی، مطبوعات، جلسات. وارتباطی آن است ایابعاد رسانه ،ورزی در جامعهدین از دیگر وجوه

؛ همه فضاهایی مشحون از بحث دینی، مبادالت وبالگها و مانند آن ،های جمعی، اینترنتکتب، رسانه ارتباطات اجتماعی،

   .اندپدید آورده وحیات دینی در ایران نمادها و ،معانی

  :مان هستیمارتباطی در جامعۀ کنونی ای وجریان متمایز رسانهحداقل پنج شاهد 

و نیز وزارت ارشاد  وسیما ومحصوالت وسیع صدا ها واش بخش غالب برنامهنمونه) ای ایدئولوژی رسمی دولتیجریان رسانه -9

 .(امثال آن است ها ودانشگاه نهادهای مشابه در ادارات و جماعات و های ائمه جمعه وستاد، اسالمی بلیغاتسازمان ت

خشی از ارتباطات مرجعیت دینی ب اش هیأتهای مذهبی سنتی و زیارت اماکن ونمونه) ای متعارف سنتیجریان رسانه -۲

 .(لیتهاستنیز حوزۀ مذهبی اهل سنت و اق مستقل از دولت و

 (.اجتماعات و ارتباطاتی که تجددخواهان دینی دارند ،آموزشها، مجالت، کتب، هاحلقه) ای روشنفکری دینیجریان رسانه -9

مناسک  بازار از طریق برخی مردم کوچه و مثالش در ارتباطات خودجوش) رسمیغیر پسندِعامّه ایِجریان رسانه -4

؛ شدهشناخته یّد به هنجارهای سنتیِنه تابع چارچوبهای رسمی دولت هستند و نه مق مناسبتهای دینی است که لزوماً و

بلند از داخل خودروهای جوانان با صدای  پسندی است که گاهی در خیابانومصداقی از آن، برخی محصوالت مداحی عامه

 .(شنویممی

شناسی، فراروان ،هادینشبه، گراییگرایی، عرفاننویتمانند ارتباطات معطوف به مع)رسمی ای نوپدید غیرجریان رسانه -۱

 (....انتشارات راجع به تناسخ و کتب و، پوستی و آمریکای التین های سرخ درمانی، یوگا، عرفان انرژی

ای دولت و به ران نه تنها به نیروی غالب رسانهدهد که دین در ایشان میاین ن .بازار پررونقی دارند ایهر پنج جریان رسانه

ضایی، ـاقت جدید یا تلفیقی و ، سنتی وپنهان های آشکار وبلکه با انواع رسانه ؛های هنگفت، مستظهر استبودجه قدرت و

 فرهنگ و و کندجاد میـای اطی مختلفیـبفضاهای ارتـا؛ نیز در مأل یا در خف ، ورسمیغیر پسند، رسمی وامهـع رایانه وـگنخبه

  .دهدجامعۀ ما را پوشش می

ها است رسانهنتوانسته ،اشرغم انحصارات گستردهبه دولتی، ای رسمیِیان رسانهبرآمده از تحقیقات این است که جر نکتۀ مهمِ

  .کلی از میان برداردهب دِ نوپدید راپسنپسندِ غیررسمی و عامّهروشنفکری، عامّه ارتباطات دینی از نوع متعارف سنتی، و
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