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  چکیده
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  مقدمه 
ها به منظور برآوردن نیازهاي متنوع خویش ناچـار از فراگیـري و انتقـال هنجارهـا      انسان
اگرچـه  . ها و کیفیت برآوردن نیازهاي خویش را بیاموزند و به کار گیرنـد  اند تا شیوه بوده

امـا دوران خاصـی   ، یابد انسان استمرار می زندگیهایی در سرتاسر  شفراگیري چنین ارز
از اهمیت بیشتري برخـوردار  ، گذارد شدن را پشت سر می که فرد در آن مراحل اجتماعی

مـؤثرترین و    خانواده از جملـه ، از میان نهادهاي مختلف متعلق به ساحت اجتماعی. است
از دیربـاز بـر   ، ایـن نهـاد  . هاي فرهنگی اسـت ها و هنجار انتقال ارزش درترین نهادها  مهم

هنجار به افراد از نسلی بـه نسـل دیگـر تـأثیر معنـاداري      بها و کیفیت انتقال معانی  شیوه
در مقالـۀ حاضـر    آنچهاما ، توان در اصل چنین تأثیري تردید کرد میناگرچه . داشته است

هاي ایرانی  ی خانوادهاجتماع -ارتباطی است که میان پایگاه اقتصادي، شدبررسی خواهد 
از جملـه  (چنین تأثیرگذاري در ادیان ابراهیمـی  . هاي مذهبی وجود دارد و کیفیت ارزش

، ترنـر (خـورد    مـی  بیش از سایر ادیان به چشم ) به عنوان دین رسمی ایرانیان، دین اسالم
2004 :290 .(  

أثیرپـذیري آن  هاي ت هاي مذهبی ایرانیان و شیوه در این مقاله به دنبال بررسی ارزش
معطـوف بـه   ، دو وجه اساسی که مـد نظـر قـرار خواهـد گرفـت     . از سوي خانواده هستیم

هـاي مقبـول    و ارزش هاجتمـاعی خـانواد   -کمیت و کیفیت ارتباط میان پایگاه اقتصـادي 
از ، مذهب. آمده است مذهبی است که به صورت هنجارهاي ذهنی مسلط نزد ایرانیان در

د ایرانیان از اهمیت و پایگاه خاصی برخوردار است و به افـراد  جمله نهادهایی است که نز
ایـن تجربـه از ایـن    . بخشـد  امکان تجربۀ مواجهه با ساحت متعلق به امور مقـدس را مـی  

اي را بـراي بشـر فـراهم     جهت داراي اهمیت فراوان است که موجبات درك معـانی کلّـی  
مسیر نهایی ، جمله منشأ حیات از(فهم مسائل اساسی زندگی ، آنهاکند که به واسطۀ  می

، باربالـت (شود  میسر می» نیازهاي مذهبی«و ارضاء ...) سعادت یا شقاوت ابدي و، زندگی
برآمـده از تـأثیري اسـت کـه     ، بخشـیدن بـه زنـدگی توسـط مـذهب      معنا). 142: 2008

هنجارهاي قدسی و ماورایی بر کلیت زندگی و سراسر اجـزاء حیـات فـردي و اجتمـاعی     
ــد ــ. دارن ــۀ     ، ابراینبن ــاعی در زمین ــاي اجتم ــؤثرترین نهاده ــانواده از م ــو خ ــک س از ی

هاي مسـلط   مذهب نمایانگر ارزش، ها و هنجارهاست و از سوي دیگر شدن ارزش اجتماعی
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هـاي هنجـارینی کـه قـدرت      ارزش ؛متعلق به ساحت قدسی در زندگی اجتمـاعی اسـت  
ن آاز  آنهـا ی و کیفیـت  هـاي مـذهب   بررسـی ارزش . معنابخشی به کلیت زندگی را دارنـد 

ترین ساحت که معنابخش به سایر  را در کلی جامعهتواند ذهنیت  که می است همجهت م
  . روشن سازد، ساحات زندگی است

هـا   اجتماعی خـانواده  -اقتصادي  بررسی ارتباط میان ذهنیت مذهبی ایرانیان با پایگاه
توان تحوالت مربـوط بـه    نمی. سازد ارتباط میان دو ساحت قدسی و عرفی را مشخص می

شـناخت  . هـاي عینـی و مـادي دانسـت     سـتقل از حـوزه  م کامالًحوزه ذهنی و نمادین را 
 در نظر گـرفتن تا با  کند کمک میگذاران اجتماعی  سیاست بهارتباط میان این دو حوزه 

کـردن   در مقـام عملیـاتی  ، وجوه تأثیرگذاري ساحت مادي و عینـی بـر ذهنیـت مـذهبی    
بـا  ، بـه عبـارت دیگـر   . ایفاي نقش نمایند تراکارصورتی  به، ارهاي مذهبیها و هنج ارزش

، هاي االهیـاتی و مـذهبی   کردن آموزه گیري و عملیاتی بررسی عوامل عینی مؤثر در شکل
هـاي   شیوه، در چنین وضعیتی. شود فایده و غیرسودمند آغشته نمی دامن دین به امور بی

که متأله به تأکیـد شـارع    آموز است؛ چرا ده و درستأثیرگذاري براي متأله نیز قابل استفا
هاي شرعی نیز بر پیوند میـان   هاي قدسی است و در آموزه ناچار از به اجرا گذاشتن آموزه

  ).47-60: 2004، مارتین(ساحت ایمان و عمل تأکید فراوان شده است 
آن  پرسش اساسی که در مقالۀ حاضر بـه دنبـال پاسـخگویی بـه    ، بر آنچه گذشت ابن 

کیفیت مواجهۀ مذهبی توسط کنشگران ایرانی به چـه میـزان بـا    « که ستاین ا، هستیم
تـالش  مقالـه حاضـر    کههاي فرعی  برخی از پرسش. »؟ استشان مرتبط  گیپایگاه خانواد

بنـدي خاصـی در خصـوص     توان به ترکیـب  آیا می« :اند از دارد به آنها پاسخ گوید عبارت
شدت تأثیر فرضـی  «، »ثیر پایگاه خانوادگی دست یافت؟ذهنیت مذهبی ایرانیان تحت تأ
ورد نسبی میـزان ارتبـاط میـان دو    اتوان به بر آیا می«و » میان آن دو به چه میزان است؟

دسـت   آنهـا هـاي ایرانـی و ذهنیـت مـذهبی      اجتمـاعی خـانواده   -متغیر پایگاه اقتصادي
هــاي  داده، قهــاي تحقیــ در ایــن مقالــه بــه منظــور پاســخگویی بــه پرســش . 1»یافــت؟

                                                
و » هاي ایرانی اجتماعی خانواده - پایگاه اقتصادي«یابی به چگونگی ارتباط دو متغیر  دست، مراد از برآورد نسبی .1
ا اطمینان ازاء کمی براي نحوه ارتباط آن دو فرض کرد و به ب که بر اساس آن بتوان ما ستآنها» ذهنیت مذهبی«

  .اند نیز تعمیم و تسرّي بخشید هایی که نمونه پیمایش ملّی نبوده سایر خانواده ، آن را بهنسبی معینی
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در  1383که در سال » هاي ذهنی ایرانیان بررسی ارزش«شده در پیمایش ملّی  يگرداور
 8/64. ه اسـت تحلیـل شـد  ، نمونه به انجام رسـید  2275 استان کشور در قالب 27سطح 

درصد از پاسـخگویان سـاکن    18. اند درصد روستایی 2/35درصد از پاسخگویان شهري و 
، درصد ساکن اصـفهان  4/6، درصد ساکن فارس 7/6 ،خراسانساکن  درصد 6/10، تهران

 آذربایجـان غربـی  ، درصـد  7/4 مازندران، درصد 5آذربایجان شرقی ، ساکن خوزستان1/6
، درصـد  9/2همدان ، درصد 2/3باختران ، درصد 5/3کرمان ، درصد 4گیالن ، درصد 4/4

، درصـد  8/1هرمزگـان  ، درصـد 2/2 مرکـزي ، درصـد  4/2کردسـتان  ، درصد 8/2لرستان 
، درصـد 4/1چهار محـال و بختیـاري   ، درصد 5/1قزوین و قم ، زنجان، درصد 8/1 اردبیل

درصـد   1/0درصد و  8/0ایال م ، درصد 9/0 بویر احمد و سمنان، درصد 3/1 بوشهر و یزد
 2/12، سالگی 18درصد از پاسخگویان در سن  2/15همچنین . ساکن بلوچستان هستند

 22درصـد   9/5، سالگی 23درصد در  6، سالگی 20رصد در د 4/6، سالگی 19درصد در 
 3/3، سـالگی  17درصد در  1/5، سالگی 24درصد  5/5، سالگی25درصد در  6/5، سالگی

درصـد   9/2، سـالگی  16درصـد در   2/3، سالگی 15درصد در  2/3، سالگی 21درصد در 
سـالگی   85درصـد درسـن    1/0درنهایـت  .... سـالگی و  16درصـد در  6/2، سالگی 12در 

شـود بـا اسـتخراج رابطـه      تـالش مـی   همچنـین . انـد  تحصیالت خود را به پایان رسـانده 
میزان ارتباط میان متغیرها به صـورت نسـبی بـرآورد    ، رگرسیونی میان متغیرهاي مذکور

  . شود
هاي دینداري  هاي مذهبی و شیوه در رابطه با ارزش، اولین پژوهشی که در سطح ملّی

پیمایشی است ، ي اطالعات پرداختهگرداورذهنی و رفتاري به ، رزشیدر کنار سایر ابعاد ا
پیمـایش ملـی دیگـري در    ، عـالوه بـر آن  . سـامان داد 1353دروان اسدي در سال که شا

هـا   که به دنبال بررسـی ارزش  هتوسط عبدالعلی رضایی صورت گرفت 1381تابستان سال 
ها به صـورت مسـتقیم    از گویه این پژوهش نیز در برخی. ه استهاي ایرانیان بود و نگرش

پیمایشـی ملـی    1381همچنین در پاییز . هاي دینی سوال کرده است از رفتارها و ارزش
زاده انجام شـد کـه بـه صـورت      به منظور بررسی رفتارهاي فرهنگی ایرانیان توسط رجب

در زمسـتان  . هایی را بیان کرده است مشخص در رابطه با رفتارهاي مذهبی و دینی گویه
هـاي ایرانیـان توسـط     هـا و نگـرش   پیمایش دیگري در قالب موج دوم ارزش 1382 سال



  5/ هاي مذهبی در ایران هاي دینداري و کیفیت ارزش سنخ ،پایگاه خانوادگی     

ها و رفتارهاي دینـی اختصـاص    گودرزي انجام شد که سرفصل مشخصی در آن به نگرش
صورت پذیرفت کـه بـه بررسـی مجـدد تحـوالت       1383پیمایش دیگري در سال . داشت

 1353بود که اسـدي در سـال    این پیمایش تکرار پژوهشی. پرداخت فرهنگی ایرانیان می
 اخیـر هـاي   خصوصـاً مـواردي کـه در سـال    ، هاي مذکور در عمدة پژوهش. انجام داده بود

هـاي دینـداري و    سـبک ، اقتصـادي  -هماهنگی و تالزم میان پایگاه اجتماعی، انجام شده
هاي  نبودن داده در دسترس، آنچه اهمیت دارد. شود هاي دینی مشاهده می کیفیت ارزش

به منظور بررسی  1383طرحی که توسط آزادارمکی در سال . هاي مذکور بود مایشخام پی
هـاي خـام آن در    هم داراي این مزیت بود کـه داده ، هاي جهانی در ایران انجام شد ارزش

هاي متعددي  پیمایش بامۀ آن در بعدي جهانی نا پرسشکه  دسترس قرار داشت و هم این
در مقالۀ حاضر تالش ، از این رو. ها قرار گرفته بود هي دادگرداورتوسط اینگلهارت مبناي 

  . هاي مذکور پاسخ داده شود هاي پژوهش بر اساس داده تا به پرسش ه استشد
  

  هاجتماعی خانواد -هاي مواجهه با امر مقدس و پایگاه اقتصادي ارتباط سنخ
ی و ذهنـی  بـه رابطـۀ امـور عینـ    ، با امر مقدس مواجههانواع هاي دینداري و  ارتباط سنخ

به تمایز میـان دو سـطح   ، کند دورکیم در تعریفی که از دین ارائه می. گردد مقدس بازمی
شـناختی مـورد    شدن ابعاد مفهوم به منظور روشن، از این رو. مذکور اشارة مستقیمی دارد

هاي اولیه حیات دینی به اجمال مورد بررسی قرار  رویکرد دورکیم در بررسی صورت، نظر
اجتمـاعی و   -ارتبـاط میـان پایگـاه اقتصـادي     در مـورد چـه پـیش از بحـث    آن. گیـرد  می

تنـوع و  . بخشیدن بـه ابعـاد آن اسـت    تعریف دین و وضوح، رویکردهاي مذهبی مهم است
محقـق ایـن حـوزه را    ، دارد وجـود شناسان در تعریـف از دیـن    تکثري که در میان جامعه

از ایـن  . طرفانه و منفعالنه نیست بی کند؛ اگرچه چنین انتخابی کامالً انتخاب می ناگزیر از
شناسان مختلف بر سر ارائه تعریف واحـد از   اختالفاتی که میان جامعه  رغم تمامی علی، رو

توان تعریف دوگانه دورکـیم را   می، به منظور تحلیل این پدیده، وجود دارد» دین«پدیده 
در دورکـیم  ). 289: 2004، ترنـر (اساس قرار داد و آن را مبناي نظري بحث فـرض کـرد   

پرداخت و تالش کرد تا در نهایت تعریف جـامعی از دیـن ارائـه     حابتدا به رد تعاریف مطر
دیـن عبارتسـت   «: چون جادو مشخص شود هایی هم به نحوي که تمایز آن با پدیده، کند
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از امـور  [مجزّا ] امورِ[بسته از باورها و اعمال مربوط به امور الهوتی یعنی  از دستگاهی هم
هسـتند در یـک    آنهاممنوع؛ این باورها و اعمال همۀ کسانی را که پیرو ] امورِ[، ]ناسوتی

  ).63: 1386، دورکیم(» کند اجتماع اخالقی واحد به نام امت متحد می
اش  هـاي عینـی و خـارجی کـه از فـرد در زنـدگیِ اجتمـاعی        در برخورد بـا شـاخص  

کلّـی مقـدس و نامقـدس     دو دسـتۀ  را بـه وي  هـاي  توان مجموعۀ فعالیـت  می، زند سرمی
انـد؛ در   هاي روزمره و عادي خود مشـغول  ها به فعالیت انسان، در نوع نخست. تقسیم کرد

هـاي   به نحوي که به شـیوه ، اي غیرعادي با امور دارند افراد مواجهه، حالی که در نوع دوم
تعریف پدیـدة   تنها مالك براي، بنابراین. شوند خاصی از وضعیت عادي و روزمره جدا می

بـه  ، کنـد متکـی بـر آن    دین نیز عوارض عینی و خارجی آن است که دورکیم تالش مـی 
: 1377، آرون(نامقـدس دسـت یابـد     /تعریف جامعی از دین بر اساس تمایز میان مقدس

باید توجـه کـرد   . منظور از ناسوتی تأکید بر وجوه نامقدس در زندگی بشري است). 393
هاي افراد بـه منظـور    میزان توانایی. باشد گمراه کنندهتواند  می نامقدس در اینجا واژةکه 

مـراد از نامقـدس لزومـاً    ، از این رو. درك امور قدسی و ناب بسیار محدود و مختلف است
هـاي   داراي مؤلفهرا که قدسی داشته باشد؛ بلکه آنچه امر چیزي نیست که ضدیتی با   آن

البته دور از نظر نمانـد  . کنیم س قلمداد میامور نامقد در زمرة استزندگی عادي بشري 
هاي خاص اجتمـاعی یـا    بسا امر مقدسی که در طول تاریخ به دلیل سلطۀ ضرورت که چه

اقتصادي و حتی فرهنگـی دچـار روزمرگـی شـده و از میـزان رازآلـودگی و قدسـیت آن        
نـد  یاقـدس در اینجـا هـر امـري اسـت کـه در فر      ناممـراد از  ، به هر حال. شود کاسته می

هاي حاکم بر فضاي کنشی درآمده و از حالت رازآلـودگی   روزمرگی تحت سیطرة ضرورت
  .خارج شده باشدناکی  و هیبت

شناسـانه   الزم است تا با اتخـاذ رویکـرد جامعـه   ،  پس از توافق بر تعریف مقدماتی دین
ارتباط میان ایـن نهـاد بـا سـایر نهادهـاي عینـیِ منـدرج در نظـام اجتمـاعی یـا سـایر            

هـا و   شناسی دین و سایر کنش اگرچه تالش دورکیم در مفهوم. بررسی شودها  نظام هخرد
گرایـی   امـا در برخـی مـوارد یکسـونگري و تقلیـل     ، مقوالت وابسته به مذهب راهگشاست

هاي مقدس به سطح مهیب و مقـدس دیگـري بـه نـام      نظرات وي در احالۀ تمامی کنش
فیت ارتبـاط میـان متغیرهـاي مختلـف در     تبیین کی، تواند می به لحاظ نظري، »جامعه«
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دار  شناسی محقـق و متفکـر حـوزة مـذهب را خدشـه      ساحت دین را دچار انحراف و سنخ
از نظـرات دورکـیم در بـاب دیـن بـیش از بـه دسـت         در مقاله حاضر به این منظور. کند

اي در  به توافق فرضی، آوردن قالبی براي تبیین چرایی و چگونگی رفتارهاي مذهبی بشر
در ایـن   آنچـه . شـود  نامقدس است اکتفا مـی  /باب مفهوم دین و آنچه تمایز میان مقدس

، بـه نظـر وبـر   . رویکرد وبر به این تمایز فرضی و توافقی اسـت ، داردمیان اهمیت شایانی 
در . شـوند  محسـوب نمـی  » مـاورایی «نه لزوماً و نه ترجیحـاً  ، هاي مقدس و الهوتی ارزش
اعم از ادیان ابتدایی که مورد تأکید دورکیم بود و ، ت که ادیانمسأله از این قرار اس، واقع

جهـانی را   هـاي مـاورایی و آن   اگرچه ممکن است وعـده ، ادیان وحیانی یا ادیان رستگاري
امـا الزمـۀ آن جـدایی و تمـایز از جنسـی کـه از       ، ها و تعالیم خود قرار دهند محور آموزه

هاي  گیري و چه در استمرار شیوه بدو شکلچه در . آید نیست می فحواي کالم دورکیم بر
، وبـر (جهانی و غیرمـاورایی نیـز مـورد نظـر بـوده اسـت        جنبۀ این، مواجهه با امر مقدس

1384 :314.(  
هـا و   بسـیاري از نشـئه  . ارتباط با ایـن جهـان نبودنـد    هاي ماورایی نیز بی حتی ارزش

. یافتنـد  ام و اجتماعی میشناسانه مقبولیت ع هاي روان هاي عرفانی به دلیل ارزش وحدت
: 1383، فروند(هاي مذهبی هستند  هاي عاطفی هم برانگیزاننده کنش احساسات و ارزش

قرار ) از جمله دین و خانواده(و سایر نهادهاي مؤثر اجتماعی  آنهاو هم تحت تأثیر ) 198
یـا   هـاي خودآگـاه   شناسانه داللت هاي روان مراد از ارزش). 226: 2004، کمپر(گیرند  می

توان در بحث کارکردهاي دورکیم سراغی از آن گرفت؛ امـا هـم    که می استناخودآگاهی 
هـاي   رنگی و هم به دلیل عدم توجه تام به تأثیرات علّـی ایـن جنبـه از ارزش    به دلیل کم

 در اینجـا . ناچاریم براي تکمیل این بخش آن را عمدتاً در کـار وبـر پـی بگیـریم    ، مقدس
هـاي مختلـف کـنش     گیري سـنخ  ترین عوامل عینی که در شکل هتوان به یکی از عمد می

، هـاي مختلـف وحـدت عرفـانی     شکل ...«. مذهبی و ذهنیت دینی تأثیر داشته اشاره کرد
تردیـد و قبـل از هرچیـز بـه خـاطر       همه و همه بـی ، فناي عارفانه درخداوند احد و واحد

کـه از نظـر    ت بـه دلیـل آن  این حاال . ...گرفتند شان مقبول مؤمنان قرار می ارزش عاطفی
، آورد هـایی کـه هریـک پدیـد مـی      ذاتی حالـت   اند و نیز به خاطر ارزش العاده روانی خارق

  ).315: 1384، وبر( »شوند مقدس و الهی محسوب می
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و رازآلودگی خاصی اسـت کـه بـا حـاالت      هیبت واجدامر مقدس  که گفته شد، چنان
، کنـد  شناسـی مـی   مـا را وارد سـاحت جامعـه    آنچـه اما . ارتباط متقابل داردروانی عینی 

اقتصـادي و   هـاي  حـوزه تبیینی است که از ارتباط میان پدیدة مقـدس مـذهبی و سـایر    
نهایت به شیوة معکـوس در پیمـایش   در فرضیات اصلی که . دهیم اجتماعی به دست می

برآمده از چـارچوبی نظـري هسـتند کـه وبـر در      ، شوند ملّی به محک تجربی گذاشته می
، ترنـر ( اسـت کـرده   بحـث یل در مـورد آن  صبه تفشناسی مذهبی  هاي سنخ رسی شیوهبر

وجـوه مختلـف ایـن قالـب      ما بر آن است که کوششدر این قسمت . )305-289: 2004
یابیم تا بتـوانیم    فرضیاتی دست آن به مجموعهاساس و سپس بر نموده بررسی  رانظري 

ی بـه دسـت      را با استفاده از آماره این مجموعه از فرضیاتاعتباري  اعتبار یا بی هـاي کمـ
عـالوه بـر اصـل ارتبـاط یـا      ضمن بحث از چارچوب نظـري  همچنین الزم است تا . دهیم

به . به شدت ارتباط یا همبستگی میان متغیرهاي مورد بحث نیز دست یابیم ،ارتباطی بی
عـالوه بـر    الزم اسـت تـا  ، در این مقالـه  بتخنپس از تقریر مبناي نظري م، عبارت دیگر

هـاي   ارتباطی متغیرهاي اساسی که در پرسش اصلی و پرسـش  تبیین نسبی ارتباط یا بی
میزان و شدت ارتبـاط نیـز بـه نحـوي      آنهادر صورت فرض ارتباط میان ، فرعی بیان شد

به بررسی سویه و جهـت فزاینـدگی یـا کاهنـدگی      عالوه بر این، باید. آیددست  بهفرضی 
   .لی تئوریک بپردازیمارتباط مذکور نیز به شک

شناسـانۀ تـوافقی در    به مثابه مبناي مفهوم، نامقدس/در برداشتی که از دوگانۀ مقدس
روابـط و حـاالت عینـی    ، هاي دینی از غیردینـی ارائـه شـد    باب دین و عامل تمایز پدیده

هـاي مـذهبی و    نیز در فهم ارتباط میـان سـاحت ناسـوتی بـا الهـوتی در ارزش     را روانی 
هـاي   حـاالت و شـیوه   ایـن اي میـان   کننـده  اگرچه روابـط تعیـین  . یمر دانستقدسی معتب

اما نباید در این میـان تـأثیر سـایر    ، برساختۀ عقالنی پسینی در ادیان جهانی وجود دارد
. گیري ذهنیت مذهبی مـذکور از نظـر دور داشـت    اجتماعی را در شکل -عوامل اقتصادي

هاي مذهبی پسـینی   روانی مذکور با عقالنیترابطه پیشینی و اولی میان روابط و حاالت 
انـد و قطعیـت در تـأثیر نیـز      هاي مواجهه با امر مقدس مـؤثر بـوده   اگرچه در تبیین سنخ

اي از علل را بـه نحـوي    زنجیره هاي مذکور باید تر سنخ به منظور فهم دقیق اما، اند داشته
 کننـد  مـی که تالش  اي بیمتألهان یا کنشگران مذه نیست زمال. متقابل مد نظر قرار داد
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خودآگاهانـه بـا وجـود یـا     ، ندبرسـاز هـاي مواجهـه بـا امـر قدسـی       عقالنیتی عام از شیوه
دخالت هرگونه رویکرد عرفی که به دنبال عوامل . تأثیرگذاري چنین عواملی موافق باشند

توانـد موجبـات خشـم     مـی ، هاي تأثیر آن بر ساحت الهـوتی اسـت   عینی ناسوتی و شیوه
امـا در ایـن مقـام نیـز بایـد متـذکر       . فراهم سازداي مذهبی را  و کنشگران حرفهمتألهان 

گرایانـه شـد؛ چراکـه     هاي اساسی میان دو رویکرد متألهانـه و عینیـت   تفاوت و محدودیت
هـاي مـاورایی    توانند در باب صدق یا کذب گزاره هیچ یک از رویکردهاي غیرمتألهانه نمی

جهـانی را مـورد توجـه و     ماهیـت آن ، یش به سایر مـردم ها و تعالیم خو که در بیان آموزه
اظهار نظري کرده یا در بـاب حقانیـت   ، دهند میدنیایی را  هاي آن تأکید قرار داده و وعده

متألهـان و بـه   ، طـور کـه اشـاره شـد     همـان  ،همچنین. ادعایی کنند هاآنحقانیت یا عدم 
نظـامی عقالنـی    یجاد سلسـله ا قصداي  کسانی که با رویکردهاي حرفهاحتمال زیاد کلیه 
اي کـه بـه    گرایانـه  توانند از ادعاهـاي عینیـت   مقدس را دارند نیز نمی براي مواجهه با امر
خوشـنود  ، دنیایی هسـتند  هاي آن دنیایی پدیده هاي مؤثر عینی و این دنبال بررسی ریشه

. اهند داشـت هایی را نخو ایجابی امکان تأیید یا رد چنین گزاره یاو به لحاظ سلبی  باشند
خودآگاهانـه بـا    ولزومـاً  ، بـه کـار گرفتـه شـده     در این مبحث کهرویکرد نظري ، بنابراین

  .اي متألهانه مطابق نیست هاي معتبر در رویکردهاي حرفه شیوه
سـازي   هـاي عقالنـی   روابط و حاالت روانی بر شـیوه  متقابل هاي تأثیر در بررسی شیوه

نبایـد عوامـل   ، انتزاعـی و  شـمول  جهـان  عـام  هـاي  ا امر مقدس به واسطۀ سـنخ مواجهه ب
 تصـویري کـه در چنـین   . ینـد را از نظـر دور داشـت   ااجتماعی مؤثر در این فر -اقتصادي

وضعیتی در باب ارتباط میان متغیر مذهب بـا سـایر متغیرهـاي مـورد بحـث بـه دسـت        
). 198-199: 1383، فروند(اي از عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر خواهد بود  زنجیره، آید می

از اهمیــت  2»منفعــت«و  1»موقعیــت«دو مقولــۀ ، بینــی قابــل پــیشدر میــان مقــوالت 
هـاي مواجهـه بـا امـر مقـدس در       اگرچه شـیوه ، رسد به نظر می. اي برخوردارند العاده فوق

هـاي   امـا روش ، اي بـا حـاالت روانـی و روابـط برآمـده از آن اسـت       کننـده  ارتباط تعیـین 
 ،مواجهـه  هاي شیوهاین دگی روزمره نیز پس از تعین اجتماعیِ ها در زن انسان ةشد عقالنی

                                                
1. Situation  
2. Interest 



          1389بهار و تابستان  ،چهارم شماره ،فرهنگ و جامعه ،جوانانپژوهش  / 10

اي دیندار پس از  کنشگران حرفه، به عبارت دیگر. دهند را تحت تأثیر قرار می آنهامجدداً 
عینی کـه ممکـن اسـت نـزد      یبه مثابه هدف(یابی به حاالتی روانی  که به منظور دست آن

اي  وسـیله  -نی و تنظیمات مشخص هدفهاي عقال سنخ، )کنشگر مذهبی ناخودآگاه باشد
اي از پراکسیس عملـی نیـز    به ترویج و تبلیغ عینی شیوه هابر اساس آن، دنکن را اتخاذ می
مـورد توجـه عـام قـرار گرفـت و بـه تـدریج از          که این شـیوه  پس از آن. ورزد مبادرت می

چنـین   ذهنیت مذهبی اولیه نیـز تحـت تـأثیر   ، مقبولیت و شمول گسترده برخوردار شد
اگرچه تقدم و تأخري که در . گیرد سبک عینی برآمده از شیوه معمول در زندگی قرار می

اما بـه لحـاظ تجربـی    ، رود داراي صبغه و ماهیتی تحلیلی است این مقام از آن سخن می
هاي مختلف ذهنیـت و رفتـار بیرونـی     هایی عینی از تطور تاریخی شیوه توان داده نیز می

  .مذهبی ارائه کرد
سـازي اندیشـه مـذهبی     هاي عقالنی عینی که برآمده از شیوه» منفعت«و » موقعیت«
د وقصـ مکه گرچه لزوماً ) 285: 1382، بندیکس(آورد  قشربندي خاصی را پدید می، است

هـاي مواجهـه بعـدي خواهـد      اي بـر شـیوه   کننده اما تأثیر تعیین، کنشگران دیندار نیست
در پایگاه اقتصادي و اجتماعی کنشـگران دارد   ریشهاز سویی ، قشربندي مذکور. اشتگذ

اخالق اقتصادي که از بطـن  . استبه بازتفسیرها و تأویالت دینی مربوط ، و از سوي دیگر
، دهـد  هاي رایج را تحت تأثیر قـرار مـی   شیوهنهایت در آید و  هاي مذهبی بیرون می آموزه

ارتبـاط  . گیـرد  توسط اشکال عینی رفتار کنشگران دسـتخوش تفاسـیر مجـدد قـرار مـی     
هـاي اقتصـادي    هاي رفتاري در کنش و شیوه هاي مذهبی خاص اري که میان آموزهمعناد

در  ناگفتـه نمانـد کـه   . اي اسـت  کننـده چنـین ارتبـاط دوسـویه     تأیید، خورد به چشم می
توانـد بـه اضـمحالل و انهـدام      میخود هاي مذهبی اولیه باقی مانده  از ارزش آنچه نهایت
چنین تغییري بسیار کنـد و تـدریجی    البته. ذهنی و رفتاري منجر شودهاي اولیه  صورت

تجربـی محقـق بایـد     -هـا و شـواهد تـاریخی    یابی به داده به منظور دست، بنابراین. است
تا بتواند وجـود یـا عـدم     کنداي و تطبیقی بررسی  هاي مختلف را به صورت مقایسه دوره

. ور کـامالً حالـت دوسـویه و متقابـل دارد    ارتبـاط مـذک  . یابـد را درچنین تأثیر و تـأثراتی  
از  او هـاي برخـورداري   بر منافع او و شـیوه ، هاي کنشگر مذهبی از جهان کیفیت برداشت

خصوصاً ادیان رستگاري که بـه دنبـال ارائـه تفاسـیر     ، ادیان جهانی. کامالً موثر است آنها
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گـواهی  ، سـتند کننـده سـعادت بشـري ه    معتبري از غایاتی کالن به مثابۀ منـابع تعیـین  
  . مفید بر این امرند

الزم اسـت از   ،هاي ارتبـاط میـان متغیرهـاي ذهنـی و عینـی      در تبیین و تقریر شیوه
در بررسـی   نبایـد ، عـالوه بـر ایـن   . گرایی و احاله امور به ساحتی واحد پرهیز شـود  تقلیل

ایـن   از. رابطۀ متغیرهاي عینی نیز ارتباطات چندبعدي و چندسویه را از نظر دور داشـت 
کننـدگی ارتبـاط میـان مقـوالت      که ادعاي مذکور در خصوص تعیین شودباید توجه ، رو
توانـد و نبایـد بـه نفـی      هاي ذهنی دینی نمـی  اجتماعی با ارزش» موقعیت«و » منفعت«

هـا   که به وسیلۀ اندیشه» تصاویر جهان««. گرددمنجر  آنهاارتباط متقابل و بعضاً معکوس 
یعنی مسیر اعمال انسـان را تعیـین   ، کنند ان قطار را ایفا میب نقش سوزن، شوند خلق می

  ).317: 1384، وبر(» ند؛ اعمالی که از پویش منافع ما حاصل آمده استنمای می
ارتبـاط مسـتقیمی   ، پذیرفته سازي دینی که توسط ادیان صورت می هاي عقالنی شیوه

کـه جهـان و    اي ي کلـی معنـا ، از یـک سـو  . ها داشته است ها و آموزه با حامالن آن ارزش
یـابی بـه    ها در آرزوي دست کنندة رستگاري است که انسان زندگی براي فرد دارد تضمین

هاي عـام مـذهبی در    سازي ارزش هاي عینی بسیاري از شیوه، از سوي دیگر و آن هستند
تـوان بـه لحـاظ     هاي غیرعقالنی است؛ چراکـه نمـی   فرض تحت تأثیر پیش، زندگی عملی
تطـابق  ، در ارتبـاط ذهنیـت مـذهبی و واقعیـت عینـی رخ داده      آنچهمیان تجربی دقیقاً 

هایی که به تأویالت معنایی از جهان و زنـدگی بـر    قشرها و گروه. عقالنی کاملی قایل شد
مسـتقیماً تحـت تـأثیر جایگـاهی بودنـد کـه در       ، نـد اختردپ هاي مذهبی می اساس آموزه

توان  می، از این رو. خویش داشتند ساحت عینی و زندگی واقعی در خصوص منافع مادي
هـاي رسـتگاري بیـان     وبر در مقام بحث از رویکرد محرومین و مرفّهین به آمـوزه  آنچهبه 

لزوماً به دنبال رستگاري که از طریق » سیر«اقشار ، مطابق دیدگاه وي. اشاره کرد، نموده
قـات محـروم و   بیشـتر از همـه طب  . انـد  نبـوده ، شـود  ه مـی عرض آنهاهاي مذهبی به  آموزه

دیده هستند که باید بتوانند دالیل محرومیت و فقر خود را در تبیینی کلی از عدالت  رنج
تـري   هـاي عقالنـی   کند تا بـه شـیوه   کمک می آنهاهاي دینی به  آموزه. خداوند فهم کنند

قشـرهایی کـه قـدرت و منزلـت     «. نماینـد  دركبرنـد   بـه سـر مـی    در آن کهرا وضعیتی 
کوشند افسانۀ منزلت خود را چنـان شـکل دهنـد     غالباً می، کم استشان مستح اجتماعی
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که بتوانند ادعا کنند خصوصیت ذاتی خاص خودشان است؛ این خصوصیت معموالً خـون  
  ). 313: همان(» است

صحبت کرد که زمینـه را بـراي بـروز و     »معداتی«توان در اینجا به جاي عوامل از  می
 ابعـاد،  آنکننـد و پـس از ظهـور     یت عینی فراهم مـی ظهور سایر ابعاد اجتماعی در واقع

جـنس  . گیرنـد  قـرار مـی  مجـدد  ساخته شده دستخوش بازتفسیر و تأویل  توسط واقعیت
تواند مانع از توجـه بـه    نمی، آل در فرآیند مذکور دارند هاي ایده ها و تیپ تحلیلی که سنخ

، بنابراین. برقرار است آنهاان شود که به لحاظ زمانی نیز می اي عینی و تاریخی رابطۀ واقعی
اي از روابط متقدم و متأخر را در  توان سراغ زنجیره هم به لحاظ تحلیلی و هم تاریخی می

اهمیـت دارد تقریـر فرضـی در     آنچـه به لحـاظ نظـري   ، در واقع. وضعیتی دوسویه گرفت
خصوص ارتباط میان مقوالتی است که نسبت به یکدیگر به مثابه معدات دوسویه هستند و 

کننده نیز در ساحت اجتماعی تا حد زیادي وابسته به چنین فهمـی از   بیان علّی و تعیین
یک نباید وضعیت مذکور به نفی استقالل نسبی هر همچنین. علیت در قلمرو مذکور است

نیـز از  ، آنهـاي   هیعنی آمـوز ، عناصر عقالنی هر مذهب«. کننده بینجامد از عناصر تعیین
ساختن یک روش  تحت شرایط خاصی براي متداول] که...[ نوعی استقالل برخوردار است

  ).325: همان(» اي به همراه داشته است زندگی خاص نتایج پردامنه
بینـی   واننـد تحـت تـأثیر نـوع جهـان     ت هاي دینی خاص مـی  ها و ارزش حامالن آموزه

هاي حصـول   و شیوه) در معناي کالن آن(که نسبت به وضعیت خویش با هستی  اي ویژه
اقشار محروم ، گذشت آنچهمطابق . نداختیار کنهاي عملی خاصی  شیوه، رستگاري دارند

هـاي   شـیوه . اند ترین حامالن و مخاطبان آن بوده هاي االهیاتی اساسی در مواجهه با آموزه
ایـن تعـین از   . دیابـ  رفتـه تصـلّب و تعـین خاصـی مـی      مواجهه ایشان با امر قدسی رفتـه 

که کنشگران مذهبی بـه منظـور احیـاي     گرایی مناسک. شود هاي مناسکی ناشی می تقید
دارد کـه بـر اسـاس آن     تري وامی تر و عام ها کلیرافترا به ر آنها، حاالت ناب قدسی دارند

شده در حاالت ناب را بـه سـایر سـاحات و آنـات زنـدگی       تجربهتوانند صبغه قدسیت  می
اي که در چنین وضعیتی سراسـر   یافته اشکال جاافتاده و عینیت. روزمره نیز تسرّي دهند

کـه   کنـد  میایجاد هایی از اخالق اقتصادي را  شیوه، گیرد زندگی کنشگر مذهبی را فرامی
اخـالق اقتصـادي   . انجامـد  ی وي میاجتماع -اقتصادي» موقعیت«در نهایت به تغییر در 
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تواند پیامدهاي ناخواسـته و نـاگواري را بـراي متألهـان و دینـداران       به تدریج می، مذکور
اي که ساحت متعلـق بـه رفتارهـاي عینـی بـر       کننده تأثیرات تعیین. اي به بار آورد حرفه
رفتن کلیۀ منابع   تواند در نهایت به از دست می، هاي دینی دارد هاي بازتفسیر آموزه شیوه

ممکن است بسیاري از کنشگران بعدي که ، از این رو. و منشأهاي االهیاتی اولیه بینجامد
، اي و محـروم هسـتند   هاي تاریخی به ارث رسیده از دینداران حرفه بازتفسیرکننده آموزه

به نظر . گذشتگان را از دست بدهند گرایی مناسکبه تدریج تقید عملی خود به مذهب و 
موجب رفاه اقتصادي بهتـر  ، هاي االهیاتی گذشتگان در چنین وضعیتی اگر آموزه سدر می

     .تري برخوردارند کم گرایی مناسکحامالن مرفّه بعدي از میزان ، دشوو بیشتر 
هاي بعدي لزوماً به اضمحالل و نفی روحیـه   تر قشرها یا گروه کم گرایی مناسکمیزان 

هـاي   ایجاد تغییـر در ذهنیـت دینـی و شـیوه    ، رود می انتظار آنچه. انجامد داري نمی دین
د از دسـت   . عینی مواجهه با امر قدسی است اگرچه تحوالت تاریخی در برخی موارد مؤیـ

به لحـاظ نظـري فـرض    باید بیش از آن ، رفتن بسیاري از اصول مقبول و عام اولیه است
هـاي   گر ترویج آمـوزه ا. هاي ذهنیت و در نتیجه مواجهه را محتمل دانست تغییر در شیوه

هستی و زندگی موجب تـرویج اخـالق   ، یافتن نوع نگاه به جهان مذهبی خاص و عمومیت
» موقعیـت «در بلندمـدت  ، عملی باشد گرایی مناسکاي شود که برآمده از  اقتصادي ویژه

دسـتخوش تغییـر مثبـت     آنهـا هاي بعد از  اقتصادي و اجتماعی کنشگران مذهبی و نسل
پـیش از هرچیـز حصـول    ، الزمـۀ تحـول اقتصـادي اسـت     آنچه، دیگر به عبارت. شود می

هدف  - اي است که بر اساس آن کنشگران اقتصادي بتوانند عقالنیت ابزاري وسیله روحیه
 بینـی خـاص   نحوة جهـان . تسرّي بخشندبیشتري از زندگی خود  هاي محور را در ساحت

نشـینی   خلوتهاي دینی بر  هدر مواردي که هستۀ اساسی آموز(دینداران در برخی موارد 
گرایـی در میـان    مناسـک   منجر به افزایش روحیـۀ ) کند نمیتأکید گزینی از دنیا  عزلتو 

عمـدتاً محـرومین و   ، مخاطبـانی کـه بـه لحـاظ تقـدم تـاریخی       ؛شـود  مخاطبان خود می
ها و قشرهاي بعدي در موقعیت پایگـاهی و منزلتـی    اما به تدریج نسل. گرسنگان هستند

 شـان  و اگرچـه اسـاس دینـداري    گیرنـد  قـرار مـی  باالتري از اجداد و نیاکان خـود  نسبتاً 
هـاي مواجهـه بـا امـر      این تغییر در سنخ. کند اما ترکیب آن تغییر می، شود مضمحل نمی

  .معناگرایانه و فرامادي خواهد بود، گرایانه باشد قدسی بیش از آن که مناسک
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ایی بیشتر در قشرهاي برخـوردار از منزلـت   گرایی به معناگر عالوه بر تغییر از مناسک
هاي تفسیر مواجهه با امر مقدس نیز نزد آنان دستخوش  شیوه، اجتماعی باالتر -اقتصادي
، تري که پیروان ابتدایی یک دیـن داشـتند   تر و خالص رویکردهاي ناب. شود می دگرگونی

ننـدة خـون و نـژاد    ک عامل تعیین. دهد گرایانه و نژادي می جاي خود را به وضعیت قومیت
بـه شـکل    بـاز ، اي برخوردار بود که نزد مرفّهین ابتدایی از جایگاه ذهنی و معنابخش ویژه

. دهد نشان میخود را دیگري در قالب بازتفسیرهاي مذهبی نزد کنشگران مذهبی بعدي 
همـان طـور کـه    . البته بازگشت چنین حالت تفسیري نزد کنشگران بدون تغییـر نیسـت  

هـاي بنیـادي    هسته، به احتمال زیاد و ماند داري نزد ایشان باقی می دین اصل، اشاره شد
هاي مـذهبی همچنـان نـزد     مناسکی نیز عالوه بر رویکردهاي معناگرایانه نسبت به آموزه

. شـود  هاي پیشین دستخوش تغییر مـی  اما شدت آن در مقایسه با دوره ،آنان معتبر است
 شـگران مـذهبی در معنابخشـی خـویش از    مدعی آن نیسـت کـه ذهنیـت کن   ، از این رو

اساساً بر محور نژاد بنا و برساخته شـود؛ بلکـه   ، برند که در آن به سر می اي وضعیت عینی
بنـدي   هاي االهیاتی اولیه دچار تغییـر در ترکیـب   هاي مجدد از آموزه بازتفسیرها و تأویل

  . د شدنخواه
ورت حـداقلی حفـظ   همچنـان بـه صـ   ، بندي اساسی دینی که بـه ارث رسـیده   مفصل

آن یـا توجیـه آن را    بـه  که دین توانایی پاسـخگویی  اي خواهد شد؛ چراکه مسائل اساسی
حتی با ارتقاء منزلت پایگـاهی نیـز   . کند همواره ذهن بشر را به خود مشغول می، داراست

همچنـان بـه   ، به دلیل نیاز به تفسیر وقایع هستی در بعد کالن خود، این چارچوب اصلی
میزان خودآگـاهی و تفصـیل   ، ممکن است در فرآیند تغییر تاریخی. اقی باشدقوت خود ب

، اما به نحـو مجمـل  ، هاي عقیدتی نزد عموم مردم کاهش یابد هاي مربوط به گزاره هسته
 تر البته به دلیل تخصصی. همچنان باقی خواهد ماند یهاي بنیادین اعتقاد به چنین گزاره

اي یا حتی کسـانی کـه دیـن را     اي از دینداران حرفه نزد عده، شدن رویکردهاي االهیاتی
ی تدقت و تفصیل مباحث عقیـد ، بر گستره، حرفۀ خود قرار داده اما لزوماً دیندار نیستند

شد؛ اما بـه احتمـال زیـاد وضـعیت بـراي عمـوم کنشـگران کـه مخاطـب          خواهد افزوده 
بـا   گرایـی  مناسـک  اگرچه روحیـه ، از این رو. چنین نخواهد بود، هاي دینی هستند آموزه

بندي اساسی مربوط به حوزة عقیـدتی   اما مفصل، یابد افزایش منزلت پایگاهی کاهش می
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همچنان اهمیـت خـود را حفـظ    ، بینی که پاسخگوي مسائل اساسی بشر هستند و جهان
  . خواهد کرد

  
  فرضیات اساسی

هـاي   رود مواجهـه  انتظـار مـی  ، به لحاظ نظري در قسمت پیشین تقریر شـد  آنچهمطابق 
 -کننده و مستقیمی بـا منزلـت پایگـاهی اقتصـادي     مذهبی ایرانیان نیز در ارتباط تعیین

هاي مربوط به طرح ملّـی کـه در سـطح     بخشی از پرسش. هایشان باشد اجتماعی خانواده
. دازردپـ  ها و رفتارهاي مذهبی افراد می به وضعیت ارزش، ي شدهگرداوراستان کشور  27

ر عملـی  ئها که از میزان پایبندي افراد بـه مناسـک و شـعا    ز گویهآن دسته ا، از این میان
هـاي اساسـی    بـه عنـوان شـاخص   ، مانند میزان التزام به فرائض دینی و نماز، سوال کرده

هــا کــه از رویکردهــا و  گرایــی مــذهبی بــه حســاب آمــده و آن دســته از گویــه مناســک
بـه عنـوان   ، یدههـاي معنـوي افـراد نسـبت بـه امـور مقـدس و دینـی پرسـ          گیـري  جهت

هـاي مربـوط بـه وضـعیت      پرسـش همچنین . هاي معناگرایی محسوب شده است شاخص
شوندگان و منزلت اجتماعی آنها که عمدتاً در بخش متغیرهاي  درآمدي هریک از پرسش

اقتصادي بـه حسـاب آمـده     -هاي پایگاه اجتماعی به عنوان شاخص، اي مطرح شده زمینه
چنـین بـه   ، هاي مربوط به میزان باور به اصـول اعتقـادي   پس از بررسی اولیۀ گویه. است

همچنـان  ، بندي اعتقادي حتـی در گـذر زمـان    دست آمد که اگرچه اصل و اساس مفصل
اجتماعی بـاالتري   -اما هرچه افراد از پایگاه اقتصادي، کند مقبولیت عام خود را حفظ می

بـر میــزان  ، در عـوض  وکاسـته   آنهـا  گرایـی  مناسـک برخـوردار باشـند عمـدتاً از میـزان     
در چنین حالتی بعید به . شود در مقایسه با سایر انواع دینداري افزوده می آنهامعناگرایی 

بـا  ، از ایـن رو . دین یـا ملحـد معرفـی کننـد     بی، رسد که افراد خود را غیردیندار نظر می
، اسـت  بینـی  پـیش بیش از همـه قابـل    آنچه. هاي ذهنی یا عینی مواجه نیستیم گسست
گرایانه تحت تـأثیر   روحیات مناسک. هاي مذهبی است بندي ارزش تغییر در ترکیبوجود 
اجتماعی افراد قرار دارد؛ به طوري که کنشگران ایرانی که  -کنندة پایگاه اقتصادي تعیین

کـه   بـه احتمـال زیـاد بـیش از آن    ، به لحاظ منزلتی از موقعیـت ممتـازتري برخوردارنـد   
هـاي   بندي مربوط بـه ارزش  رغم تغییر در ترکیب علی. دمعناگرا هستن، گرا باشند مناسک
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رسد افـراد عمـدتاً خـود را دینـدار      به نظر می، مذهبی با توجه به کاهش منزلت پایگاهی
گـردد کـه    حـداقلِ مـذکور نیـز بـه حفـظ هسـتۀ اولیـه عقیـدتی بـازمی         . حداقلی بدانند

اي از  مجموعـه ، واز ایـن ر . کنندة آستانه قبول یا عدم قبول دیـن مـذکور اسـت    مشخص
  :توان به شرح ذیل بیان کرد فرضیات برآمده از قالب نظري تقریرشده را می

هـاي ایرانـی و میـزان     اجتمـاعی خـانواده   -میان پایگاه اقتصـادي ، به احتمال زیاد. 1
 .گرایی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد مناسک

هـاي ایرانـی و میـزان     ادهاجتمـاعی خـانو   -میان پایگاه اقتصـادي ، رسد به نظر می. 2
 .معناگرایی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد

  
  شناسی روش

شـده   يگرداورهاي  از داده، به منظور سنجش اعتبار یا عدم اعتبار فرضیات احتمالیِ فوق
ایـن پیمـایش بـا    . اسـتفاده خواهـد شـد    »هاي ذهنی ایرانیان بررسی ارزش«در پیمایش 

آوري اطالعـات مبـادرت کـرده     ادفی در سطح ملّی به جمعگیري تص رعایت منطق نمونه
نفـر از ایرانیـان متعلـق بـه      2275تعداد  ومه بوده نا پرسش، ها آوري داده ابزار جمع. است

بـه دلیـل   . اند گران قرار گرفته گانه مورد پرسش مصاحبه هاي مختلف بیست و هفت استان
هاي محتملـی کـه در    به سایر نمونه امکان تعمیم نتایج آماري، گیري تصادفی شیوة نمونه
کننـد نیـز بـا درصـدي از خطـا ممکـن        ها و در دیگر مناطق ایران زندگی مـی  سایر زمان
متغیـر اساسـی بـا اسـتفاده از      سـه ، گانـه فـوق   به منظور آزمون فرضیات سه. خواهد بود

مـه اخـذ گردیـده کـه     نا پرسـش هـاي منـدرج در    به شیوة معکوس از گویه spssافزار  نرم
معنـاگرایی  «و » گرایـی مـذهبی   مناسـک «، »اجتمـاعی  -پایگاه اقتصـادي «: د ازان ترباع

هریک از متغیرها  1 میزان پایایی، نتایج تحلیل و سنجش فرضیات هپیش از ارائ. »مذهبی
میزان این ضریب بـراي هریـک از   . محاسبه شده است، 2باخنکرو با استفاده از ضریب آلفا

آمده غیـر   از میان ضرایب به دست 23/0و  72/0، 61/0: ازمتغیر به ترتیب عبارتست  سه
سایر متغیرها از پایایی ، »معناگرایی مذهبی«شده براي متغیر مربوط به  از میزان محاسبه

                                                
1. Reliability 
2. Cronbach's Alpha Coefficient 
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هـاي   تغییرپذیري زیادي که در جنس ارزش، دارداحتمال . نستباً مطلوبی برخوردار بودند
، هـاي فرضـی محتمـل اسـت     ر سایر نمونهها و ب ذهنی مربوط به این متغیر در سایر زمان

  . دلیل اصلی کاهش پایایی این متغیر در مقایسه با سایر متغیرها باشد
  

  ها تجزیه و تحلیل داده
پیش از پـرداختن بـه سـنجش اعتبـار فرضـیات و بررسـی معنـاداري ارتبـاط میـان          

. زیمپـردا  مـی متغیره هریک از سه متغیر اساسی فـوق   به توصیف یک، متغیرهاي مفروض
دست و همگون شـده و   یک recodeها در ابتدا توسط فرمان  آمده از داده نتایج به دست

توسـط فرمـان   ، شده که داراي بیشترین میزان پایـایی بودنـد   هاي انتخاب گویه، درنهایت
compute   وضـعیت توصـیفی هریـک از متغیرهـاي     . در قالب متغیر واحـدي درآمدنـد

الزم بـه ذکـر   . شود بیان می، هر کدام از آنها درج شدهگانه بر اساس جداولی که ذیل  سه
اجتماعی است که افراد پاسخگو متعلق به  -پایگاه اقتصادي ستون ابتدایی وضعیت، است

هاي مربـوط بـه    کمی هریک از پاسخ 1ستون دوم متعلق به فراوانی. باشند می آنهایکی از 
. مقادیر فراوانی اختصـاص دارد  متناظر با هریک از 2به درصد ستون سوم. هر متغیر است

 ،تفاوت درصد معتبر با درصد. ها تعلق دارد هریک از پاسخ 3ستون چهارم به درصد معتبر
معنـا یـا نـامعتبر در میـزان درصـد       هاي بی هاي معتبر و حذف تأثیر پاسخ احتساب پاسخ

  .ها تعلق دارد هر یک از پاسخ 4ستون پنجم به درصد تراکمی. هاست پاسخ
  »هاي ایرانی اجتماعی خانواده -پایگاه اقتصادي«متغیره  تحلیل یک .1 جدول

  درصد تراکمی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  
  1/7  1/7  5/6  149  پایین

  6/79  6/72  2/67  1528  متوسط
  100  4/20  9/18  429  باال

    100  6/92  2106  جمع کل
                                                
1. Frequency 
2. Percent 
3. Valid Percent 
4. Cumulative Percent 
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 ازهـاي ایرانـی    دهعمدة خانوا، هاي پیمایش نمونه  مطابق جدول فوق و بر اساس پاسخ
 6/72، هاي ایرانـی متعلـق بـه طبقـه پـایین      درصد از خانواده 1/7. ندهستطبقۀ متوسط 

طـور   همـان . باشـند  درصد متعلق به طبقه باال مـی  4/20درصد متعلق به طبقه متوسط و 
  .استبه طبقه متوسط  مربوط آنهاها و حد میانی  بیشترین پاسخ، که اشاره شد

  »گرایی مذهبی مناسک«غیره مت تحلیل یک. 2جدول
  درصد تراکمی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  

  9/4  9/4  4  92  پایین
  62  1/57  6/46  1061  متوسط

  100  38  31  706  باال
    100  7/81  2106  جمع کل
گرایـی مـذهبی    درصد از ایرانیان مناسک 9/4، هاي مندرج در جدول فوق مطابق داده

درصـد نیـز    38گرایی متوسط برخوردارنـد و   ن مناسکدرصد از میزا 1/57. دارند  پایینی
گرایـی   عمـده ایرانیـان از مناسـک   ، بنـابراین . ندهسـت گرایی بـاالیی   میزان مناسک داراي

  .متوسطی برخوردارند
  »معناگرایی مذهبی«متغیره  تحلیل یک. 3جدول

  درصد تراکمی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  
  1  1  8/0  18  پایین

  9/16  9/15  8/12  292  متوسط
  100  1/83  2/67  1529  باال

    100  8/80  1839  جمع کلّ
درصـد   9/15، درصد ایرانیان داراي معناگرایی مذهبی پایین 1، مطابق با جدول فوق

درصـد نیـز داراي معنـاگرایی مـذهبی بـاالیی       1/83داراي معناگرایی مذهبی متوسط و 
  . باشند می

میـزان بـرآورد پـارامتري    ، ضـیات پیش از تحلیل چنـدمتغیرة مقـوالت منـدرج در فر   
به دلیل ماهیت غیراسمی سطح سنجشِ متغیرهـاي  . شود گانه محاسبه می متغیرهاي سه

 95توان حدود تغییرات میانگین مربوط بـه سـه متغیـر مـذکور را بـا اطمینـان        می، فوق
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، براي محاسـبه ایـن میـزان   . هاي جمعیت آماري محاسبه کرد درصد در مورد سایر نمونه
ابر اشتباه استاندارد را یک بار از میانگین کم کـرده و یـک بـار بـه میـانگین اضـافه       دو بر

، درصد 95با اطمینان . فرض شده است 2به طور تقریبی  96/1در اینجا میزان . کنیم می
و اشـتباه اسـتاندارد     میـانگین . میانگین جمعیت آماري مابین این دو مقدار خواهـد بـود  

  :به شرح ذیل است، هاي مذکور دههریک از متغیرها مطابق دا
  اشتباه استاندارد  میانگین  عنوان متغیر

  /.5  13/2  هاي ایرانی اجتماعی خانواده - پایگاه اقتصادي
  /.56  33/2  گرایی مذهبی مناسک

  /.4  82/2  معناگرایی مذهبی
تـوان میـزان    مطابق میانگین و اشتباه اسـتاندارد متعلـق بـه هریـک از متغیرهـا مـی      

هاي جمعیت آمـاري را بـه شـرح ذیـل      احتمالی میانگین در رابطه با سایر نمونهتغییرات 
  :محاسبه کرد

  13/2) +  5/0 × 2= (  13/3    و   13/2 –)  5/0 × 2= (  13/1
هـاي   اجتمـاعی خـانواده   -پایگـاه اقتصـادي  «میانگین جمعیت آماري در مورد متغیر 

، بـه عبـارت دیگـر   . شـود  ال برآورد میبین حد متوسط و با، درصد 95با اطمینان » ایرانی
 -درصـد خـود را از ایـن پـس نیـز متعلـق بـه پایگـاه اقتصـادي          95ها با اطمینان  ایرانی

در  2عـدد  . باشـد  مـی  2دانند؛ چراکه میزان میانگین بیش از  اجتماعی متوسط یا باال می
یـزان را  م) 1(تـرین   و پـایین ) 3(اینجا حاکی از ارزش کمی است که حد وسط بـاالترین  

  .رساند می
  33/2) +  56/0 × 2= (  45/3    و   33/2 –)  56/0 × 2= (  01/1

 95نیز بـا اطمینـان   » گرایی مذهبی مناسک«میانگین جمعیت آماري در مورد متغیر 
کنشـگران ایرانـی بـا    ، بـه عبـارت دیگـر   . شـود  بین حد متوسط و باال برآورد مـی ، درصد

  .گرایی مذهبی گرایش دارند یا باالیی به مناسکدرصد به میزان متوسط  95اطمینان 
  82/2) +  4/0 × 2= (  62/3    و   82/2 –)  4/0 × 2= (  02/2
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، درصـد  95با اطمینان » معناگرایی مذهبی«میانگین جمعیت آماري در مورد متغیر 
درصـد بـه    95ها با اطمینـان   ایرانی، از این رو. به میزان باالیی معناگراي مذهبی هستند

  .میزان باالیی به معناگرایی مذهبی گرایش دارند
الزم اسـت بـه   ، متغیرة سه مقوله اساسی منـدرج در فرضـیات   پس از ارائه تحلیل تک

و معنـاداري یـا عـدم معنـاداري روابـط       آنهـا و بررسی روابط مفروض  هتحلیل چندمتغیر
آمـاره  . کنـیم  مـی را بررسـی  گانه  رابطه فرضیات دو ،در اینجا به تفکیک. زیمپردابمذکور 

پس از محاسبۀ ضرایب ثابت متغیرها فرمول رگرسیون بـر  . رگرسیون است، مورد استفاده
 y=ax: این فرمول بر اساس تـابع کلـی  . شود شدة بتا محاسبه می اساس ضریب استاندارد

. کنـد  تغییرات متغیر وابسته بر اساس واحدهاي تغییري متغیـر مسـتقل را محاسـبه مـی    
برابر بـا میـزان   ، در فرمول رگرسیونی) x )aمیزان ضریب ، شود هده میطور که مشا همان

بینـی و بـرآورد    تـوان بـه منظـور پـیش     مـی ، بر اساس این فرمول. استانداردشدة بتا است
ارتباط میان متغیر وابسته و مستقل در فرضـیات بـا میـزان معنـاداري خاصـی شـدت و       

  .یگر تخمین زدجهت تغییرات هریک از متغیرها را با فرض متغیر د
 هبـه مثابـ  » هـاي ایرانـی   اجتماعی خـانواده  -پایگاه اقتصادي«بررسی رابطه دو متغیر 

بـا   دهـد کـه   نشان مـی  متغیر وابسته به عنوان» گرایی مذهبی مناسک«متغیر مستقل با 
 075/0برابـر بـا   ، ضـریب استانداردشـدة بتـا   . استدرصد این رابطه معنادار  99اطمینان 

فرمول رگرسیونی در خصوص ارتبـاط دو متغیـر مـذکور    ، بر این اساس. شود محاسبه می
پایگـاه  (به ازاء هر واحد تغییر در متغیـر مسـتقل   ، از این رو.  x 075/0  =y: عبارتست از

به میـزان  ) گرایی مذهبی مناسک(متغیر وابسته ، )هاي ایرانی اجتماعی خانواده -اقتصادي
ارتباط میان دو متغیر فوق معنادار و مسـتقیم  ، نبنابرای. واحد تغییر خواهد یافت 075/0
  .شود درصد تأیید می 99و فرضیه اول با اطمینان  است

بـه عنـوان   » هـاي ایرانـی   خـانواده  اجتماعی -پایگاه اقتصادي«ارتباط میان دو متغیر 
به عنوان متغیر وابسـته نیـز بـا آزمـون رگرسـیون      » معناگرایی مذهبی«متغیر مستقل و 

. دگردیـ درصد معنـادار ارزیـابی    99رتباط دو متغیر مذکور نیز با اطمینان ا. محاسبه شد
، از ایـن رو . شـد محاسـبه   099/0برابـر بـا   ، ضریب استانداردشدة بتا مطابق ایـن آزمـون  

.  x 099/0  =y: عبارتســت از، فرمــول رگرســیونی درخصــوص ارتبــاط دو متغیــر فــوق 
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هـاي   اجتمـاعی خـانواده   -پایگاه اقتصادي(به ازاء هر واحد تغییر متغیر مستقل ، بنابراین
رابطـه میـان دو   . یابـد  واحد تغییر مـی  099/0) معناگرایی مذهبی(متغیر وابسته ، )ایرانی

  .شود درصد تأیید می 99متغیر معنادار و مثبت بوده و فرضیه دوم نیز با اطمینان 
  

  گیري نتیجه
اجهۀ مخاطبـان خـود را بـا امـر     هاي مو کنند تا شیوه  عقالنی تالش میهاي  ا روشادیان ب

دهـد و آن را از سـایر    اساس ماهوي دین را تشکیل می آنچه. مقدس نظم و نسق بخشند
ست که میـان امـور زنـدگی     اي بندي تقسیم، کند ها و نهادهاي اجتماعی متمایز می پدیده

 و دنیـایی اسـت   ماورایی و آن، ساحتی مربوط به امور الهوتی :گیرد صورت میتوسط دین 
تمـایز اساسـی کـه بنیـان     . دنیـایی  ساحتی دیگر اعم است از کلیـۀ امـور ناسـوتی و ایـن    

نامقـدس اسـت کـه بـه نحـو      /همین تمـایز مقـدس  ، دهد شناسانۀ دین را شکل می مفهوم
بــه منظــور تکمیــل رویکــرد  آنچــه. اسـت  شــدهبحــث  از آنمبسـوطی در اثــر دورکــیم  

یدي است که در رویکرد وبر در تفسیر تأک، حایز اهمیت فراوان است، شناسانۀ فوق مفهوم
دنیـایی و چـه در امـور مـاورایی کـه       چه در امـور ایـن  ، به نظر وي. امر قدسی وجود دارد

جهانی و ناسوتی  توجه به تأثیرات این، شود محتواي اساسی تأکیدات مذهبی را شامل می
بخشـی   و نسق  مفرآیند نظ. از اهمیت فراوان برخوردار است آنهادر نزد ادیان و مخاطبان 

از سویی بـه نـوع برداشـتی کـه دیـن از      ، ها از امر مقدس توسط ادیان به تجربیات انسان
کند و از سوي دیگر بـه حـاالت و روابـط روانـی      هستی و زندگی در معناي کلی ارائه می

حـاالت عرفـانی   . اي دارد کننـده  هاي ناب با امر مقـدس بسـتگی تعیـین    ناشی از مواجهه
هیـب تحـت تـأثیر    مبا امرمطلق و سایر تجربیـات   یکتایی وجودشناسانه احساس، رازآلود

اگرچـه بـه   . شـود  هـاي فـوق ناشـی مـی     قرار دارد که از مواجهـه  اي حاالت و روابط روانی
سـازي پیشـینی در ادیـان     هـاي عقالنـی   حاالت و روابط روانی در شـیوه ، صورتی پسینی

بـا  ، هـاي مـذهبی    عوامل مؤثر بر ارزشاما باید توجه داشت که در تبیین ، استتأثیرگذار 
  .اي از عوامل مواجهیم که داراي تعامالت دوسویه و متقابل با یکدیگرند زنجیره

در کیفیـت بازتفسـیر   » منفعـت «و » موقعیـت «دو عامـل  ، مختلـف از میان عوامـل   
حـامالن  ، به عبارت دیگـر . هاي مواجهه با امر مقدس مؤثر است برآمده از شیوه يها آموزه
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هـاي بازتفسـیر متـأخر از دیـن      کننده و اساسی در شیوه هاي مذهبی نقشی تعیین زشار
تفسـیر   چـرا کـه ادیـان   ( اگرچه در ابتدا مخاطبان ادیان بیشتر محرومین هسـتند . دارند

بایـد توجـه    امـا  )دهنـد  به منافع را به دست می محرومان بهتري از رنج و عدم دسترسی
کننـد تـا بـا اتکـاء بـه مناسـک مـذهبی بـه          الش مـی داشت که معموالً دینداران اولیه ت

هاي زندگی خود نیز در سایۀ امر مقدس نظم بخشند و کلیۀ امـور دنیـوي را تحـت     شیوه
هـا و   را در نسـل  اي ویـژه در دراز مـدت اخـالق اقتصـادي     و سیطرة امر مقدس درآورنـد 
آن اسـت کـه   از جمله لوازم اساسی اخـالق اقتصـادي   . گذارند دینداران بعدي برجاي می

تـالش   دیابی به اهداف مطلـوب خـو   دستبراي هاي خاصی  افراد بتوانند با تحمل ریاضت
گرایانه در بلندمدت به ترویج اخالق اقتصادي خاص و در  روحیه مناسک، از این رو. ندکن

، از ایـن رو . انجامـد  هـاي بعـدي مـی    هاي زنـدگی در نسـل   نهایت به بسط و توسعۀ شیوه
امـا  . گذارنـد  اي مـی  کننـده  هاي زنـدگی عملـی تـأثیر تعیـین     شیوه هاي مذهبی بر ارزش
  . گذارند هاي مذهبی تأثیر می بر ارزش هاي عینی زندگی عملی نیز متقابالً شیوه

» معناگرایانـه «و » گرایانه مناسک«داري  دینتوان به دو سنخ  می، گذشت آنچهمطابق 
ارتباط معناداري با سـنخ ابتـدایی   اجتماعی  -اگرچه منزلت و پایگاه اقتصادي. اشاره کرد

گیري روحیۀ  دارد؛ اما در بلندمدت ترویج اخالق اقتصادي خاص در نهایت منجر به شکل
به . دارد هاي مذهبی تأثیر مستقیم شود که همین امر در بازتفسیر مجدد آموزه خاصی می

ایـن  ، تنشـینی نیسـ   گیري و عزلت گوشه آنهادر ادیانی که اساس در بلند مدت  و تدریج
بـه تـدریج بـا تغییـر از سـنخ      ، از ایـن رو . شود روحیه به تغییر رویکرد متدینان منجر می

اگرچـه  ، هاي بعدي در نسل، رسد به نظر می. مواجهیم» معناگرایانه«به » گرایانه مناسک«
بندي اساسی مذهبی که نزد پیشینیان موجه بود و اصول اساسی عقاید آن مذهب  مفصل

هاي مذهبی امري  بندي ارزش اما تغییر در ترکیب، چنان موجه است هم، آمد به حساب می
دو فرضیه مورد توجه قرار گرفـت تـا بتـوان بـر     ، مطابق این چارچوب نظري. ناگزیر است
آنهـا را  » هـاي ذهنـی ایرانیـان    بررسـی ارزش «هاي مربوط به پیمـایش ملّـی    اساس داده

فرضیات مذکور ، هاي کمی ها و آزمون ارهبر اساس نتایج تحلیلی آم. دزموآتجربی صورت  به
گرایی  مناسک«بر » هاي ایرانی اجتماعی خانواده -پایگاه اقتصادي«که بیانگر تأثیر معنادار 

  . درصد تأیید شده است 99با اطمینان ، بود» معناگرایی مذهبی«و » مذهبی
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