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سخن فصل
انواع متعددی از دينداری مانند دينداری عاميانه  ،شريعتمدارانه  ،رسمي حکومتي  ،متعبدانه ،
سکوالر  ،الئيک و تركيبي در جوامع مطرح است كه رسانه های اجتماعي اعم از رسانه های
رسمي و غير رسمي  ،حکومتي و غير حکومتي ،فرامرزی يا درون مرزی  ،سنتي يا نوين و تركيبي
از آنها در گسترش انواع دينداری مي توانند اثر گذار باشند.
بديهي است كه دين داری ويژگي منحصر به فرد انساني است .كه در تاريخ حيات بشر حتي قبيله
ای را نمي توان يافت كه به گونه ای پيرو ديني خواه آسماني يا زميني  ،خود ساخته يا خدا ساخته
نبوده باشد  .انديشمندان معتقدند كه دين از جمله پديده هايي است كه در زندگي بشر دارای
اهميت بوده و كاركردهای متعددی مانند انسجام بخشي  ،ايجاد همبستگي اجتماعي  ،وحدت
آفريني  ،تقدس بخشي به هنجارهای اجتماعي و افراد دارای مرجعيت  ،ساختن نظام های اجتماعي
و ايجاد پذيرش برای احکام بوده و از اين رو نقش بسزايي در تغيير و تحول اقوام و سبک و
فرهنگ زندگي آنها ايجاد كرده است.
حتي در جهان امروز از اهميت فرهنگ ديني و نقش دينداری آحاد جامعه نمي توان بي تفاوت
حتي در نظام های سکوالر و الئيک گذشت  ،چه رسد به جامعه با بافت و پديده های عميق ديني
و مردمي دين دار مانند جامعه ايران كه دين در تمام اجزای زندگي آنها رسوخ دارد.
با اين حال رو به تعالي و تمدن گرايي جديد يکي از متغيرهايي كه مهم ترين نهادها در يک خرده
نظام اجتماعي مانند مردم ،نظام اجرايي  ،توليد ی ،اقتصاد ی ،مديريتي  ،علمي و فرهنگي را متحول
و متاثر مي سازد.
بديهي است كه در اين تحول دانشگاه ها كه دارای كاركرد توليد علم و فناوری در جامعه را به
عهده دارند بشدت اثر مي پذيرند و دانشجويان را كه در بستر آن قرار دارند با داده های تازه تحليل
ديني و فرهنگي مواجه مي سازند .رصد اين تحوالت و پژوهش و تحقيق پيوسته در اين عرصه از
ماموريت های مستمر انديشمندان و متخصصين در اين راستا مي باشد تا با آگاهي از آسيب شاسي
روند تحوالت و رويدادهای اين چنيني يار و ياور تصميم گيرندگان و هدايت گر اين عرصه ها
باشند .انشاا ...اين نشريه اين توفيق را داشته باشد كه خوشه چين اين دستاورد ها باشدو توفيق
انتشار آن را در اين جامعه گسترده بطور عام و برای مجامع بين المللي بطور خاص بيابد تا بتواند
رسالت خود را به عنوان يک رسانه مسئول و خدمتگزار ارائه نمايد.
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