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چکیده
در این مقاله معیارهای دینداری از نظر روحانیان و دانشگاهیان مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه

میشود .منظور از معیارهای دینداری ،مبنایی است که بر اساس آن درباره دینداری خود یا

دیگران داوری میشود.

با استفاده از نظر وبر در مورد رابطه شرایط اجتماعی با تفاسیر و تعابیر دینی و نیز نظریههای

عرفیشدن و با توجه به ویژگیهای اجتماعی دو گروه مورد مطالعه ،از جمله ارتباط بیشتر

دانشگاهیان با نهادهای علمی و ارزشهای مدرن ،این فرضیه مطرح شد که روحانیان و
دانشگاهیان معیارهای متفاوتی برای داوری درباره دینداری دارند و دانشگاهیان تأکید بیشتری

بر جنبههای عام اخالقی و تأکید کمتری بر جنبههای مناسکی ،جمعی و اخالق شرعی یا فقهی
دارند .با استفاده از پرسشنامهای که بر اساس یک مدل دینداری چندبعدی طراحی شد ،نظر

معرفهای مختلف ابعاد دینداری برای داوری درباره دینداری
پاسخگویان دربارة میزان اهمیت ِّ
افراد پرسیده شد.

یافتههای پژوهش نشان داد که دانشگاهیان و روحانیان در معیارهای دینداری مورد نظر خود ،تأکید

متفاوتی بر ابعاد مختلف دینداری دارند .درحالیکه از نظر روحانیان ،تمامی ابعاد دینداری دارای
اهمیت زیاد و تقریب ًا یکسانی بودند ،دانشگاهیان تأکید ویژهای بر جنبههای عام اخالقی داشتند.
واژههای کلیدی :دین ،معیار دینداری ،عرفیشدن ،روحانیان ،دانشگاهیان.

.1دانشیار جامعهشناسی ،دانشگاه تربیت معلم تهران
 .2کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه تربیت معلم تهران
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مقدمه

تصور بر این است که جامعهشناسی دین با دو مسئله اساسی سروکار دارد که مبنای شکلگیری
آن را توجیه میکند :یکی اینکه «چرا باورداشتها و عملکردهای مذهبی چنین نقش
تعیینکنندهای در فرهنگ و جامعه دارند و دیگر اینکه چرا این باورداشتها و عملکردهای

مذهبی ،صورتهای گوناگونی به خود میگیرند» (همیلتون.)1-2 :1377 ،

در ادبیات نظری جامعهشناسی دین به طور کلی عقیده بر این است که بین شرایط اجتماعی

و گرایشها و تعابیر و تفاسیر دینی رابطه وجود دارد و حوزه نظری این ادبیات ،تصویری کلی
از این رابطه را ترسیم میکند (والتر .)1987 1،اما این گرایش نظری کمتر مورد آزمون و واکاوی

قرار گرفته و این سؤال همچنان به قوت خود باقی است که میان شرایط گوناگون اجتماعی

و گرایشها و تعابیر و تفاسیر دینی چه نوع رابطهای برقرار است و شکل و شدت آن چگونه

است (واخ.)229 :1380 ،
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عالوه بر این به نظر میرسد گروههای اجتماعی مختلف ،تفسیرها و تعبیرهای متفاوتی از

دین و دینداری داشته باشند و چه بسا آنچه به نظر یک فرد ،نشانة قطعی دینداری و التزام
دینی است میتواند در نظر فرد دیگری اهمیت ناچیزی در تعریف دینداری داشته باشد.

پرسش بنیادین این پژوهش این است که آیا افراد در گروهها و شرایط اجتماعی برای دیندار
دانستن خود یا دیگران بر ابعاد متفاوتی از دینداری تأکید میکنند؟ و یا به عبارتی معیارهای
متفاوتی برای داوری درباره دینداری دارند؟

مطالعة حاضر این پرسش را در نمونهای از روحانیان و دانشگاهیان بررسی میکند .مطالعة

این موضوع در این دو گروه از دو جنبه حائز اهمیت است :از یک طرف آزمونی است جزئی
برای این گرایش نظری در جامعهشناسی دین که شرایط اجتماعی با تفاسیر و تعابیر دینی یا
اصطالح ًا تعیّن اجتماعیِ فهم دینی ارتباط دارند ،و از طرف دیگر ،به شناخت جنبههایی از تلقی
و فهم دینی دو گروه مرجع مهم در جامعه ایران یعنی دانشگاهیان و روحانیان ،کمک میکند.

این دو گروه ،عالوه بر اهمیت نقش و جایگاهشان به عنوان دو گروه مرجع مهم در جامعه

ایران ،ارتباط ویژهای نیز با مسئله دین و دینداری دارند .روحانیان مفسران و مبلغان رسمی
دین هستند و معموالً حافظان و پاسداران سنت دینی و دین سنتی بودهاند؛ استادان دانشگاه
نیز به عنوان سرکاروانهای رشد علمی در نهادهای علمی جدید دیده میشوند که با عقالنیت

1. Walter

مدرن که در جامعهشناسی دین عامل مهمی در ایجاد تحول در نهاد دین ،فهم دینی و نقش دین
در جامعه به حساب میآید (اینگلهارت 23-24 :1387 ،و هربرت )40-42 :2003 1،ارتباط

وثیقی دارند .این نسبتها بر اهمیت موضوع این تحقیق میافزاید ،چراکه ممکن است تفاوت

مشاهدهشده در دو گروه مورد مطالعه را بتوان به نوعی بازنمای تفاوت تلقی از دین در دنیای
سنتی و جدید هم به حساب آورد.

همچنین الزم به ذکر است که امروزه در جامعه ما مباحث مربوط به انواع دینداری در

میان عالمان و روشنفکران دینی و جامعهشناسان ،بحث مهم ،پُردامنه ،و پُرمناقشهای است
(سروش  1377و 1378؛ ملکیان 1378؛ مجتهد شبستری 1383؛ میرسندسی 1383؛ نیکپی،

 .)1380با توجه به اینکه یکی از محورهای عمده اینگونه مباحث ،مقایسة دیدگاه عالمان دین و

روشنفکران و متفکران از دین است ،تحقیقی جامعهشناسانه و تجربی درباره معیارهای دینداری
از نظر روحانیان و دانشگاهیان میتواند تا حدی بر دانش واقعی ما در این زمینه هم بیافزاید.

فصلنامهعلمی-پژوهشی

زمینه نظری

نظریهپردازان زیادی به بحث از رابطه شرایط اجتماعی با دین و دینداری پرداختهاند ،به عنوان
مثال ،بر اساس نظر مارکس« ،تقسیم جامعه به طبقات گوناگون ،جهانبینیهای سیاسی ،اخالقی،

فلسفی و مذهبی گوناگون را به دنبال دارد» (کوزر .)78-82 :1380 ،به عقیده او ،دین و دینداری
برای طبقات مختلف اجتماعی معنا و کارکرد متفاوتی دارد و این تفاوت با وضع و جایگاه آنها در

نظام طبقاتی و نیز رابطهشان با ابزار تولید قابل تبیین است (جانسون.)156 :1988 ،2

به نظر دورکیم جامعه و دین از یک گوهرند و حیات دینی نوعی شکل اعال و خالصه

حیات جمعی است (دورکیم .)580 :1383 ،به عقیده او دینداری افراد با شدت و نحوة پیوند

آنها با گروههای اجتماعی ارتباط داد (دورکیم289 :1383 ،؛ سوآتس.)75 :1998 3،

از نظر استارک ،افراد در موقعیتهای اجتماعی مختلف ،به خاطر اینکه دارای محرومیتهای

متفاوتی هستند ،در دینداری خود و در تعریف خود به عنوان یک شخص دیندار ،بر جنبهها

و ابعاد مختلفی از دینداری تأکید دارند (استارک223-225 :1986 4،؛ استارک148 :1971 ،؛

1. Herbert
2. Johnston
3. Swatos
4. Stark
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گالک .)212 :1959 1،از نظر هاالمی و آرجیل ،توان اقتصادی و پایگاه اجتماعی بر الگوهای
متفاوت رفتار دینی تأثیر میگذارند (هالهایم و آرگلی .)755-756 :1997 2،کلیفورد گیرث نیز

ِ
کتاب اسالم مشاهدهشده ،3نوع دین حاکم بر یک جامعه و دینداری افراد آن را طبق شرایط
در
اجتماعی و معیشتی افراد آن جامعه مورد بررسی قرار میدهد و اعتقاد دارد که شرایط اجتماعی

و معیشتی متفاوت میتواند به ظهور برداشتها و گرایشهای خاص در دینداری منجر شود
(پالس357 :1382 ،؛ حسامی.)88 :1382 ،

اما نظریهپردازی که دینداری گروههای اجتماعی را با شرایط اجتماعی آنها بهصورتی ویژه مورد

تحلیل و نظریهپردازی قرار داده و آرای او مبنای مهمی برای تبیین جامعهشناختی تفاوت دینداری و
فهم دینی گروههای مختلف صنفی و اجتماعی در آرای متأخرین شده ،ماکس وبر است.

محور مرکزی جامعهشناسی دین وبر چگونگی ارتباط اعتقادات مذهبی با ساختهای

اجتماعی و اقتصادی است (بشیریه .)457 :1382 ،بحث اصلی او عبارت است از مطالعه رابطه
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بین باورهای دینی و گروههای خاصی که حامالن آن دین هستند و پیامدهای آن باورها برای

تاریخ و جامعۀ چنین ادیانی و نیز اثر آنان بر سبک زندگی ،نگرشها و رفتار مورد بررسی قرار

میگیرد .از این منظر است که وبر تفاوتهای گروههای اجتماعیای همچون دهقانان ،طبقه

اشراف و نظامیان ،کارکنان اداری و بوروکراتها و غیره را از نظر تمایل و عالقهای که نسبت

به دین دارند مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد (پارسونزxli-xliii :1965 4،؛ همیلتون:1995 ،
), 1965:; Hamilton, 1995: 138-141()138-141

در مطالعات گسترده وبر ،دین از جهات متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است .در یک

تقسیمبندی کلی میتوان در آثار او بررسی دین به عنوان متغیر مستقل و بررسی دین به
عنوان متغیر وابسته را از لحاظ نظری از هم تفکیک کرد .به عنوان مثال او در اثر مشهور خود
اخالق پروتستان و روح سرمایهداری دین را به عنوان عامل تأثیرگذار بر توسعه سرمایهداری

مورد بحث قرار داده است (وبر .)1374 ،اما تحلیلهای وبر از رابطة دین و شرایط اجتماعی،
پیچیدهتر از تحلیل ظاهرا ً یکجانبة او در اخالق پروتستان است .او در مقاله بسیار بااهمیتی با

عنوان «روانشناسی اجتماعی دینهای جهانی» (وبر )1958 ،و همچنین در کتاب جامعهشناسی
1. Glock
2. Hallahmi & Argyle
3. Islam Observed
4. Parsons

دین (وبر ،)1922 ،عمدت ًا به بحث از دین به عنوان عاملی وابسته میپردازد و آن را در ارتباط

با گروههای اجتماعی مطرح میکند.

به عقیده وبر ،گروههای گوناگون جامعه هرکدام ممکن است تفسیر متفاوتی از دین داشته

باشند .او در مقاله «روانشناسی اجتماعی ادیان جهانی» به ارتباط بین تعیّن دینی ،سلوک زندگی
و تفاسیر مجدد از دین ،منطبق با نیازهای اجتماعی پرداخته است (وبر .)1958 ،به نظر وبر ،از

بطن شرایط مادی و وضعیت منزلتی گروههای گوناگون اجتماعی ،گرایشهای معینی به وجود

میآید و سبکهای زندگی خاصی ظهور میکند که با بعضی از اندیشههای دینی دمسازند و با

بعضی دیگر دمساز نیستند (بندیکس.)105-108 :1382 ،

تأمالت وبر در باب دینداری گروههای اجتماعی مختلف مبتنی بر مفهوم بنیادیتر نیازهای

مذهبی است .گروههای مختلف اجتماعی به دلیل ارزشهای مسلط بر تجربه شغلیشان ،گرایشها
و نیازهای مذهبیِ متنوعی دارند .بازتفسیر مذهبی ،وحی را با نیازهای جامعه مذهبی تطبیق میدهد

(صدری69-70 :1386 ،؛ بندیکس .)296 :1382 ،استدالل وبر این است که طبقات هرکدام دارای

نیازها و تجارب متفاوتی هستند؛ بنابراین به تبع این نیازها و تجارب گوناگون ،افراد و گروهها به

جهتگیریها و تفاسیر دینی متفاوتی تمایل پیدا میکنند (وبر.)80-94 :1922 ،

البته وبر دین و دینداری را به عوامل اجتماعی و مادی تقلیل نمیدهد ،به عقیده او عوامل

اجتماعی هر چقدر هم که بر تعابیر و تفاسیر دینی تأثیر بگذارند ،محتوای اساسی دین از

بشارتها و اصول اعالمشدة آن دین سرچشمه میگیرد و جامعهشناسی معرفت وبر ،به نوعی

از استقالل نسبی حوزه اندیشهها حمایت میکند (همان)91-92 :؛ همیلتون213-274 :1377 ،؛

صدری65 :1386 ،؛ افروغ .)116 :1373

وبر به اشکال گوناگون به انطباق دین با نیازهای گروههای مختلف اشاره میکند .به عنوان

مثال او معتقد بود وابستگی دهقانان به فرایندهای ارگانیک و حوادث طبیعی و دور بودن آنها

از سازمانبخشیِ عقالنی زندگی اقتصادی موجب تمایل به جادو و مقاومت در برابر عقالنی

شدن دین میشود (همان80 :؛ صدری71 :1386 ،؛ فروند .)189 :1383 ،در میان گروههایی

که مسئولیت سیاسی دارند ،این گرایش وجود دارد که در دینداری خود به منابعی تکیه کنند
که تمایل محافظهکارانة آنان را ارضا میکند (همیلتون245 :1377 ،؛ پارسونز55 :1379 ،؛

بشیریه .)466-477 :1382 ،به عنوان مثال ،مأموران حکومتی و دیوانساالران ،بنا به ارتباطی که
با حکومت و قدرت سیاسی دارند ،بیشتر به حفظ نظم و امنیت توجه دارند و دین را وسیلهای
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برای رسیدن به این هدف میدانند (وبر .)85 :1992 ،همچنین روشنفکران روحانی از طریق

تدوین شرع و سنتهای مذهب به صورت نیرویی محافظهکار درمیآیند که پذیرای وضع
موجود بوده و به دین سنتی گرایش دارند (همان.)119 :

مثال دیگر در این رابطه ،دینداری تودهها و اقشار پایین است ،وبر میگوید گرایش عام

به جادو ،بتپرستی و عبادتهای نجاتبخش ،ویژگی تمام ادیان تودهها در دنیاست و تودهها
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به عدل الهیِ  1نیمهعقالنیِ در ارتباط با رنج ،گرایش پیدا میکنند (همان .)115 :او به دینداری
بازرگانان نیز اشاره میکند .ازآنجاکه ماهیت معیشت بازرگانان ،بیشتر با امور دنیوی مجانست
دارد تا با امور روحانی ،هرچه یک بازرگان در امور دنیایی موفقتر شود ،نسبت به مسائل آن
دنیا ،بیرغبتتر میگردد وبر119 :1992 ،؛ فروند .)190 :1383 ،در مجموع ،به نظر وبر تنوع
و تفاوت دین در بین گروههای مختلف را میتوان با دو عامل تبیین کرد :سطح توسعه عقالنی
گروهها و جوامع و تفاوت تجارب مربوط به احساس ناهمخوانی 2توقعات و واقعیتها که به
نوبه خود ناشی از تفاوت منزلت اجتماعی گروههاست (سراجزاده.)66 :1998 ،
چهارچوب نظری

اکنون الزم است همانگونه که وبر دینداری گروههای مختلف و تعابیر و تفاسیر دینی آنها را در
رابطه با شرایط اجتماعی آن گروهها مورد بحث قرار میدهد ،به بررسی شرایط اجتماعی گروههای
مورد نظر این مطالعه بپردازیم تا بر اساس شرایط اجتماعی و ارزشهای مسلط بر تجربه شغلی
آنها ،داللتهایی را برای معیارهای دینداری آنها به دست آوریم .بنابراین آنچه در ادمه میآید
بحثی مختصر از شرایط اجتماعی دو گروه دانشگاهیان و روحانیان در گذر زمان است.
روحانیان و حوزههای علمیه از پیشینة تاریخیِ ریشهداری در فرهنگ اسالمی و ایرانی
برخوردارند و همواره نقش آنها پاسداری از سنت دینی بوده است (حسنزاده و تقیزاده،
12-25 :1381؛ احمدی)128 :1387 ،؛ اما دانشگاه به مفهوم اخص کلمه در دوران پهلوی اول

در ایران تأسیس شد و یکی از مراکز اصلی جریان تجدد در جامعه بوده است (گلکار:1386 ،

126؛ ایمانی .)94-021 :1382 ،از همان بدو تأسیس دانشگاه تهران ،نوعی تعارض و ناهمزبانی

میان این دو نهاد علمی و فرهنگی به وجود آمد (احمدی ،)128 :1387 ،تا جایی که میتوان

هرکدام از این دو را منادی یکی از منابع هویتی جامعه ایران به شمار آورد.

1. Theodicy
2. Discrepancy

اگر منابع هویت ایرانی را آنگونه که عمدت ًا تقسیمبندی میشود ،شامل اسالم ،تجدد و

ایرانیت در نظر بگیریم (کچویان ،)8 :1378 ،آنگاه میتوان روحانیت را منادی و سردمدار منبع
اول یعنی اسالم و دانشگاهیان را حداقل یکی از گروههای مدافع و گسترشدهندة منبع دوم
یعنی تجدد دانست.
اگرچه تقریب ًا از زمان مشروطه تاکنون ،به گونهای مستقیم و غیرمستقیم ،موضوع پیوند میان
این دو سازمان ،ذهن اندیشمندان و اصالحگرایان را به خود مشغول نموده و در اَشکال متنوعی از
قبیل سنت و تجدد ،علم و دین ،روحانی و دانشگاهی ،حوزه و دانشگاه و مرتبط با مفاهیمی چون
اسالمی کردن دانشگاه و دینی کردن علم ،دنبال شده است (افروغ )55-57 :1379 ،و با آنکه پس
از انقالب اسالمی ،به واسطه انقالب فرهنگی و همچنین به واسطه آشنایی گروههایی از روحانیان
با علوم جدید ،هر دو گروه اجتماعی از جایگاه سنتی خود فاصله گرفتهاند ،اما هر دو متأثر از منشأ
و خاستگاه اصلی خود هستند و تمایزات خود را حفظ کردهاند (احمدی.)135 :1387 ،
در مجموع مهمترین وجه تمایز روحانیان و دانشگاهیان تعلق آنها به دو نهاد اجتماعی و معرفتی
متمایز است که هریک در بستر تاریخی متفاوتی و برای تأمین کارکردهای ویژهای شکل گرفته
و توسعه یافتهاند .روحانیان بازیگران اصلی نهادهای ریشهدار دینی هستند که حامل سنتهای
اجتماعی و دینی تاریخی بودده و کارکرد آنها حفط سنت دینی و آموزش و تبلیغ معارف دینی
است .در نظام آموزشی حوزههای دینی ،بر تقدس آموزهها ،متون و منابع و در مواردی بر روابط
مرید و مرادی و تبعیت ،تأکید ویژهای صورت میگیرد (میرزا محمدی و صحبت لو51 :1386 ،؛
حسنزاده و تقیزاده12-25 :1381 ،؛ احمدی128 :1387 ،؛ یوسفی اشکوری45-49 :1375 ،؛
حسنی .)1382 ،درحالیکه دانشگاه نهاد اصلی تولید علم جدید است که در بستر تاریخی رشد
عقالنیت مدرن و تعامل جامعه ایران با فرهنگ و تمدن جدید غربی شکل گرفته است .در
نظام آموزشی دانشگاه ،حداقل به طور نظری ،بر هنجارهای عامگرایی ،بیطرفی عاطفی و شک
سازمانیافته تأکید میشود (ابراهیم آبادی40 :1382 ،؛ مرتون 1376 ،به نقل از سراجزاده:1382 ،
33؛ رجبزاده7-8 :1382 ،؛ گلکار126 :1386 ،؛ ایمانی.)94-102 :1382 ،
بنابراین تاآنجاکه به موضوع این مقاله مربوط میشود ،مهمترین وجه تمایز روحانیان
و دانشگاهیان به ارتباط آنها با سنت دینی مستقر و یا سنت علمی و عقالنیت دوران مدرن
مربوط میشود.
بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی بر این امر اتفاق نظر دارند که ظهور عرفیشدن 1به
1. Secularization
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موازات مدرنیته و به واسطة شرایط خاص آن مانند شهری شدن ،تکثرگرایی دینی 1و تمایز

اجتماعی 2صورت گرفته است (گرامه ،)25 :2008 3،همچنین ادبیات جامعهشناسی عرفی شدن،

به طور کلی گسترش و رواج فرهنگ غربی را از عوامل عرفیشدن و شخصیشدن دین در نظر

گرفته است (گوردون و گراهام.)184 :1992 4،

به پیروی از وبر ( ،)1373اندیشمندان مختلفی به بحث ارتباط علم و عرفی شدن پرداختهاند

(ویلسون1982 ،؛ استارک1963 ،؛ برگر1967 ،؛ همچنین نگاه کنید به اینگلهارت و نوریس،
 23-24 :1387و هربرت .)40-42 :2003 ،به عنوان مثال ،پیتر برگر یکی از عوامل اصلی
عرفی شدن را گرایش به عقالنیت و علم میداند .به عالوه ،با وجود اینکه برگر در آثار بعدی
خود به نظریه سکوالرزدایی روی آورد ،اما برای سکوالرزدایی دو استثنای عمده قائل است
که یکی مربوط به جوامع اروپایی و دیگری مربوط به یک خردهفرهنگ بین المللی سکوالر
است که حامالن آن کسانیاند که در علوم غربی ،بهویژه در علوم انسانی و علوم اجتماعی
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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تحصیالت عالی دارند (برگر51-52 :1384 ،؛ نائبی و آزاد ارمکی .)1385 ،رادنی استارک

نیز در بحث ارتباط علم و عقالنیت با عرفی شدن ،علم و تحصیالت عالی را به عنوان یکی
از عوامل اساسی خصوصی شدن 5دین ،به منزله یکی از ابعاد عرفی شدن ،در نظر میگیرد
(استارک.)17 :1963 ،
بنابراین با توجه به ارتباطی که نهاد دانشگاه با جریان تاریخی مدرنیته و علم جدید دارد،
میتوان انتظار داشت که تلقی غالب دانشگاهیان از دین ،به برداشتهای عرفیگرایانه 6از دین
گرایش بیشتری داشته باشد .این برداشتها به خصوصیشدن باورها ،عواطف و مناسک
دینی و نیز به کارکردهای عام اخالقی آن در ارتباط با نظم اجتماعی توجه بیشتری دارند تا به
مناسک جمعی و اخالقیات شرعی .درحالیکه در سنت دینی برخاسته از نهادهای سنتی دین
که روحانیان حامل و حافظ آن هستند ،دین در جامعیت خود مورد تأکید است و مناسک دینی

1. Religious pluralism
2. Differentiation
3. Graeme
4. Gordon & Graham
5. Privitazation

 .6عرفیشدن معادل ( )secularizationبه کار میرود که با داللتهای معنایی متفاوتی از افول و حذف کلی دین تا
محدود شدن نهاد دین به کارکردهای ویژه و انحصاری آن (معنابخشی و پاالیش اخالقی) به کار رفته است (نگاه کنید
به شاینر1384 ،؛ شجاعی زند1380 ،؛ هربرت .)29-34 :2003 ،در این متن منظور از برداشتهای عرفیگرایانه بهویژه
در شرایط جامعه ایران ،دیدگاههایی است که قائل به محدود شدن نهاد دین به کارکردهای ویژه آن هستند و نه افول و
حذف کلی آن ،هرچند که بحث بر سر کارکردهای ویژه دین بحث پُرمناقشهای است.

جمعی و اخالق شرعی همان اندازه اهمیت دارند که باورها ،عواطف و عبادات فردی .بر این

اساس ،در ارتباط با تعیین معیار برای داوری درباره دینداری افراد میتوان انتطار داشت که:
معرفها و ابعاد دینداری اهمیت زیاد و نسبت ًا مشابهی قائل
•روحانیان برای همه ِّ

باشند.
•دانشگاهیان برای ابعاد جمعی دینداری و شرعیات (اخالقیات شرعی) اهمیت
کمتری قائل باشند.
معرفها و ابعاد فردی دینداری (باورها ،عواطف و عبادات فردی)
•دانشگاهیان برای ِّ
و اخالقیات عام اهمیت بیشتری قائل باشند.

روش شناسی

روش این پژوهش ،پیمایشی است و اطالعات آن از طریق پرسشنامه گردآوری شده است .در
پژوهش حاضر ،واحد مشاهده فرد ،و واحد تحلیل ،گروه اجتماعی ـ روحانیان و دانشگاهیان
(استادان دانشگاه) ـ است .روحانیان به دو گروه حوزوی و دانشگاهی (روحانیانی که در
دانشگاه تدریس میکنند) تقسیم میشوند .جمعیت استادان ،بر اساس محدودیتهای منابع
تحقیق و با توجه به امکان دسترسی ،استادان دانشگاه تربیت معلم تهران در نظر گرفته شدند.
برای روحانیان حوزوی ،بدون چهارچوب نمونهگیری مشخص ،شماری از روحانیان حوزههای
شهر تهران و قم در نمونه قرار گرفتند .روحانیان دانشگاهی ،شامل روحانیانی از دانشگاههای
تهران ،تربیت مدرس ،امام صادق(ع) ،تربیت معلم تهران و دانشگاه مذاهب اسالمی هستند.
با توجه به اینکه استادان دانشگاه و روحانیان گروههایی هستند که به دشواری میتوان وقتی
برای مصاحبه یا پرکردن پرسشنامه از آنان گرفت ،و با این فرض که دانشگاهیان و روحانیان
جمعیتهای نسبت ًا همگنی هستند ،در این تحقیق تالش شد با مراجعه به مکانهای خاص،
از افرادِ در دسترس هر گروه حدود  50تا  60نفر ،پرسشنامه را پُر کنند .بدین ترتیب که 45
پرسشنامه از پرسشنامههای روحانیان حوزوی با مراجعه به حوزه علمیه مروی تهران و شرکت
تعاونی مصرف روحانیان تهران تکمیل شد .همچنین 6 ،پرسشنامه با کمک یکی از روحانیان
دانشگاه تربیت معلم تهران ،توسط روحانیان حوزههای علمیه قم تکمیل گردید .پرسشنامههای
مربوط به روحانیان دانشگاهی با مراجعه به گروههای معارف دانشگاه تربیت معلم تهران،

دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و با مراجعه به دانشگاه مذاهب اسالمی و دانشگاه امام

صادق تکمیل شد .در مورد استادان دانشگاه تا حد امکان سعی شد نسبت استادان در رشتههای
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مختلف دانشگاه تربیت معلم تهران رعایت شود و به صورت کلی سهم متناسبی به رشتههای
علوم انسانی و رشتههای علوم پایه و فنی داده شود .در نهایت  51پرسشنامه از روحانیان

حوزوی 52 ،پرسشنامه از روحانیان دانشگاهی و  60پرسشنامه از استادان دانشگاه ،تکمیل شد.
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم اصلی
الف) دینداری
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این تحقیق تعریف هیمل فارب از دینداری را اختیار کرده است .از نظر وی« ،دینداری به
معنی داشتن اهتمام دینی 1است ،به نحوی که گرایشها و کنشهای فرد را متأثر سازد( ».هیمل
فارب 1977 ،به نقل از شجاعی زند .)36 :1384 ،برای تعریف عملیاتی دینداری ،مدل شجاعی
زند اقتباس شده است .او برای سنجش دینداری ،با تقسیم وجود انسان به سه بعد ذهن ،روان
و تن و در نظر گرفتن نشانههای دینداری و همچنین پیامدهای دینداری ،یک دستگاه مفهومی
را پدید آورده که پنج بُعد را در نظر میگیرد :معتقد بودن ،مؤمن بودن ،اهل عبادت بودن،
اخالقی عمل کردن و متشرع بودن (شجاعی زند.)52 :1384 ،
انتخاب این مدل به این دلیل صورت گرفته که )1 :با اتخاذ یک مدل به عنوان مبنای
معرفها و ابعاد مدل از نظر
کار ،عالوه بر داشتن یک چهارچوب راهنما امکان ارزیابی ِّ
گروههای پاسخگویان نیز فراهم میآید؛  )2مدل شجاعی زند تنها مدل ساختهشده توسط یکی
از جامعهشناسان مسلمان ایرانی است که تالش کرده با استناد به مبانی کالمی و الهیاتی شیعی،
مدلی چندبُعدی از دین و دینداری ارائه کند .همچنین این مدل ،عالوه بر آنکه مدلی است که
تالش شده بر اساس محتوای دین اسالم ساخته شود ،ابعاد آن با یکی از معروفترین مدلهای
سنجش دینداری یعنی مدل گالک و استارک که در ایران هم بسیار مورد استفاده قرار گرفته
(سراجزاده1384 ،؛ غیاثوند1380 ،؛ کاظمی و فرجی1381 ،؛ مهدوی1383 ،؛ غریب خواجه و
میرزایی )1383 ،قابل تطبیق و تناظر است (سراجزاده و پویافر ،)49 :1386 ،ازاینرو یافتههای
معرفهای دینداری برای هر دو مدل
ناشی از به کار بردن این مدل درباره اهمیت ابعاد و ِّ
داللتهایی خواهد داشت و مفید خواهد بود.
ب) معیارهای دینداری

معرفهای مختلف دینداری است که برای داوری درباره
منظور از معیارهای دینداری ،ابعاد و ِّ

دینداری افراد اهمیت دارند و مورد استفاده قرار میگیرند.

1. Religious Commitment

بر اساس تعریف نظری ارائهشده از معیارهای دینداری ،در عمل معیارهای دینداری،

بر اساس مدل شجاعی زند احصا شدند .بدین ترتیب به منظور تعیین معیارهای دینداری از

معرفهای
سنجه خودساختهای استفاده شده که در آن نظر پاسخگویان درباره میزان اهمیت ِّ

ابعاد مختلف دینداری و همچنین میزان اهمیت ابعاد برای داوری درباره دینداری دیگران،

پرسیده شد.

در مدل پیشنهادی شجاعی زند ،معیارهای سنجش دینداری ،ابعاد دین شامل اعتقادات،

ایمانیات ،عبادیات ،اخالقیات و شرعیات است و به تناظر آن ابعاد دینداری بدین قرارند:
معتقد بودن ،مؤمن بودن ،اهل عبادت بودن (انجام عبادات جمعی و فردی) ،اخالقی عمل
کردن (رعایت معیارهای عام اخالقی مثل راستی ،درستی ،انصاف و ...که هم مبنای دینی و هم

مبنای عرفی دارند) و متشرع بودن .الزم به ذکر است با آنکه در مدل مورد استفاده پژوهش،
دانش دینی به عنوان یک بعد بهصراحت معرفی نشده اما در این پژوهش برای این بُعد هم

معرفهایی ارائه شد زیرا در بسیاری از مدلهای رایج سنجش دینداری ،دانش دینی به عنوان
ِّ

یکی از ابعاد دینداری سنجیده میشود (استارک و گالک1971 ،؛ دیجانگ و وارلند1976 ،؛

خدایاری فرد.)1385 ،

به عالوه ،با آنکه بُعد دانش در بسیاری از مدلهای سنجش دینداری با استداللهای موجهی

کنار گذاشته میشود (نگاه کنید به سراجزاده ،)75 :1384 ،اما چون در این پژوهش هدف آگاهی

از نظر پاسخگویان درباره میزان اهمیت هریک از ابعاد است ،این بعد هم وارد شد.

1

معرفهای
در پرسشنامه مورد استفاده ،عالوه بر سنجش نظر پاسخگویان درباره اهمیت ِّ

ابعاد مختلف دینداری در یک طیف از نوع لیکرت و محاسبه اهمیت هر بعد بر اساس مجموع

نمره معرفها ،معیارهای دینداری مورد نظر پاسخگویان (روحانیان و دانشگاهیان) به سه
صورت دیگر هم مورد پرسش قرار گرفت .در مرحله اول با یک سؤال باز از آنها پرسیده
شد « :مهمترین مبنا برای تمایز یک فرد دیندار (مسلمان) ،از غیر دیندار چیست؟ به عبارت

دیگر ،اگر شما بخواهید درباره دیندار بودن یا نبودن افراد (در دین اسالم) قضاوت کنید ،چه
معیارهایی را بااهمیت میدانید؟» در ادامه ،در پایان گویههای مربوط به هر بعد ،با ارائه سؤالی

میزان اهمیت آن بعد به صورت کلی از پاسخگو پرسیده شد .همچنین با ارائه ابعاد مختلف
دین در مدل مورد استفاده از پاسخگویان خواسته شد مطابق بااهمیت هر معیار در قضاوتشان

معرفها و گویههای مربوط به ارزیابی اهمیت ابعاد مختلف دینداری در جدول شماره  1پیوست آمده است.
ِّ .1
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در مورد دینداری افراد ،آن را رتبهبندی کنند .بدین ترتیب معیارهای دینداری مورد نظر
پاسخگویان به سه شیوه مورد سنجش قرار گرفته است.
اعتبار و پایایی

بر اساس نتیجه آزمون  KMOکه مقدار آن برابر با  0/91است دادههای تحقیق قابل تقلیل به
تعدادی عاملهای زیربنایی و بنیادی هستند .نمره آزمون  KMOبرای ابعاد مختلف بین 0/81

معرفهای هرکدام از این ابعاد میتوانند بر یک
تا  0/93قرار داشت که نشانه این است که ِّ
عامل بار شوند.

به عالوه ،همانطور که پیشتر مطرح شد ،معیارهای دینداری مورد نظر پاسخگویان به

سه شیوه مورد سنجش قرار گرفته است که هرکدام میتواند به عنوان یک سنجه مستقل برای
تعیین اعتبار معیار سنجههای دیگر مورد استفاده قرار گیرد .همانطور که جدول شماره  1نشان
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میدهد ،ضریب همبستگی میانگین جمع نمره گویههای مربوط به هر بعد ،در سنجه اصلی با

نمره سؤالی که به طور کلی درباره اهمیت آن بعد پرسیده شده است بین  0/73تا  0/91است
که نشاندهنده هماهنگی باالی نتایج حاصل از این دو روش متفاوت است.

جدول شماره  .1رابطه پرسشهای کلی و میانگین گویههای مربوط به هر بعد
ضریب همبستگی
نمره هر بعد در دو سنجه

ضریب آلفای کرونباخ
برای هر بعد در سنجه اصلی

داشتن اطالعات و دانش درباره دین

0/73

0/91

0/82

0/95

داشتن ایمان دینی

0/90

0/92

ابعاد

اعتقادات

انجام عبادات فردی
انجام عبادات جمعی

0/86

اخالقیات

0/90

0/97

0/79

0/90

شرعیات فردی

شرعیات جمعی

0/91

0/90

0/94

0/95

0/96

برای آزمون پایایی پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .آلفای استاندارد شده

به میزان  0/97نشان میدهد  56آیتم مورد استفاده در پرسشنامه ،از پایایی بسیار باالیی برای

سنجش معیارهای دینداری برخوردارند .به عالوه ،آلفای کرونباخ برای هرکدام از ابعاد باالتر از
 0/90بود که نشان میدهد سنجه مورد استفاده برای هر بعد هم از پایایی باالیی برخوردار است.

یافتههای تحقیق
سیمای آماری نمونه

این پژوهش بر روی  163نفر شامل  60نفر از استادان دانشگاه 51 ،نفر از روحانیان حوزوی
و  52نفر از روحانیان دانشگاهی انجام شده است .به صورت کلی میتوان گفت نمونه این

پژوهش شامل دو گروه استادان دانشگاه ( 60نفر) و روحانیان ( 103نفر) میباشد .از این تعدادِ

 163نفر 146 ،نفر مرد و  17نفر زن هستند که زنان تنها در گروه دانشگاهیان قرار دارند .میانگین

سن نمونه کلی پژوهش 46 ،سال با انحراف معیار  7/16است که در این میان پایینترین سن 28
و باالترین سن  60سال بوده و بیشترین فراوانی ،مربوط به سن  43سال است.

همانطور که اشاره شد ،در تحقیق حاضر اهمیت معیارهای دینداری از نظر پاسخگویان با

شیوهها مختلفی مورد بررسی قرار گرفت .در اینجا یافتههای مربوط به هرکدام از این شیوهها

ارائه میشوند.

روش اول :نتایج مربوط به سؤال باز پرسشنامه
یکی از شیوههای مورد استفاده برای بررسی معیارهای دینداری از نظر پاسخگویان ،سؤال

باز زیر بود « :به نظر شما مهمترین مبنا برای تمایز یک فرد دیندار (مسلمان) ،از غیر دیندار

چیست ؟ به عبارت دیگر ،اگر شما بخواهید درباره دیندار بودن یا نبودن افراد (در دین اسالم)
قضاوت کنید ،چه معیارهایی را بااهمیت میدانید؟» جوابهای پاسخگویان به این سؤال به

صورت کلی در  8مقوله (یعنی همان ابعادی که برای دینداری در نظر گرفته شد) تقسیمبندی
شدند .نتایج این دستهبندی به تفکیک سه گروه مورد مطالعه در جدول  2آمده است .این
جدول نشان میدهد از هر گروه ،چند درصد افراد ،مطلبی را گفتهاند که میتوان آن مطلب را

در هرکدام از ابعاد دینداری دستهبندی کرد .بدین ترتیب ،عدد مقابل هر بعد نشان میدهد چند
درصد از افرادِ هر گروه ،به آن بع ِد خاص اهمیت دادهاند.
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جدول شماره  .2نسبت افرادی که هر بعد را مهم دانستهاند
به تفکیک گروههای مورد مطالعه بر اساس نتایج حاصل از سؤال باز (درصد) *
شماره

بعد

1

اعتقادات

2

3

ایمان

عبادات فردی

روحانیان
حوزوی**
76.5

روحانیان
دانشگاهی
48.1

62.1

13.7

44.2

29.1

11

11.8

34.6

23.3

70

5.9

38.5

22.3

10

19.6

4

عبادات جمعی

11.8

6

شرعیات فردی

9.8

8

دانش دینی

5

7

اخالقیات عام

شرعیات جمعی

جمع معتبر (تعداد)

5.9
79

19.2

38.5

42.3

13.5
79

کل روحانیان
19.4

25.2

26.2
9.7

149

دانشگاهیان

کل

51.7

58.3

22.7
40.5

15

10

10

6.7

228

17.8

19.6

20.2

17.8

8.6

111

* چون هر فرد میتوانسته بیش از یک مورد را ذکر کند ،مجموع درصدها از صد بیشتر
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میشود.

** ابعاد بر اساس درصدهای ستون روحانیان حوزوی از زیاد به کم تنظیم شدهاند.

همانگونه که مشاهده میشود بیش از دوسوم ( 70درصد) دانشگاهیان در پاسخ به سؤال باز

مربوط به معیار دینداری مواردی مثل رعایت حقوق دیگران ،صداقت و غیره را مطرح کردهاند

که در زمره اخالقیات عام طبقهبندی شدهاند ،بعد از آن بعد اعتقادات قرار دارد که حدود نیمی
( 51/7درصد) از استادان موضوعاتی را معیار دانستهاند که به این بعد مربوط میشود .روحانیان

وضع متفاوتی داشتند بهطوریکه اکثر ( 62/1درصد) آنان بر اعتقادات (مواردی مثل اعتقاد به

خداوند نبوت) تأکید کردهاند اما بعد اخالقیات عام که برای دانشگاهیان بیشترین درصد را
ِ
تفاوت
داراست در میان روحانیان تنها حدود  12درصد را به خود اختصاص داده است .این
میان روحانیان و دانشگاهیان را در سایر ابعاد نیز میتوان مشاهده کرد.

اگر نتایج به تفکیک سه گروه مورد مطالعه مقایسه شوند ،مشخص میشود که در بین

روحانیان حوزوی مهمترین مواردی که به عنوان معیار دینداری مطرح شده مواردی مربوط

به باور و عقیده است ( 76درصد) و سپس با فاصله زیادی ایمان ( 19درصد) و بقیه موارد

در درجه پایینتری از اهمیت قرار دارند ( 13درصد به پایین .در مقابل برای دانشگاهیان دو

بعد اخالقیات عام و اعتقادی در مراتب اول و دوم (به ترتیب  70و  51درصد) قرار دارند و

بقیه ابعاد بسیار کمتر مورد توجه بودهاند ( 11درصد و کمتر) و اما روحانیان دانشگاهی وضع

متفاوتی نسبت به هر دو گروه قبلی دارند .در بین این گروه به جز ایمان و دانش دینی که کمتر
مطرح شدهاند (به ترتیب  19و  13درصد) بقیه ابعاد تقریب ًا به میزان مشابهی اهمیت داشتهاند

( 35تا  48درصد) و بعد اعتقادی بیش از بقیه اهمیت داشته؛ هرچند که برخالف روحانیان

حوزوی و دانشگاهیان ،فاصلة آن با بقیه ابعاد زیاد نیست .از این نظر الگوی مشاهدهشده برای

روحانیان دانشگاهی همانطور که انتظار میرود ،بین دو گروه دیگر قرار میگیرد .نتایج تفصیلی

مربوط به پاسخهای پاسخگویان که در جدول شماره  2آمده ،تفاوت سه گروه را به صورت

دقیقتری نشان میدهد.

روش دوم :سنجه تعیین اهمیت معیارها

همانگونه که شرح داده شد ،در قسمتی از پرسشنامه مورد استفاده تحقیق ،برای سنجش
اهمیت معیارهای دینداری از نظر پاسخگویان در ارتباط با ابعاد دینداری ،برای هر بعد چند

گویه در نظر گرفته شده است .در جدول شماره  ،3میانگین نمره مجموعه گویههای مربوط
به هر بعد ،به تفکیک گروههای مورد مطالعه نشان داده شده است .1بر اساس نتایج مربوط به

مجموعه گویهها ،ترتیب اهمیت ابعاد برای روحانیان حوزوی عبارت است از اعتقادات ،ایمان،
شرعیات جمعی ،اخالقیات ،شرعیات فردی ،عبادات فردی ،عبادات جمعی و دانش دینی .این
ترتیب برای روحانیان دانشگاهی شامل ابعاد اعتقادات ،ایمان ،شرعیات فردی ،شرعیات جمعی،

عبادات فردی ،اخالقیات و دانش دینی است .ترتیب اهمیت ابعاد برای گروه دانشگاهیان نیز
شامل ابعاد اخالقیات ،اعتقادات ،ایمان ،عبادات فردی ،شرعیات فردی ،شرعیات جمعی و

دانش دینی است .ابعاد اعتقادات ،ایمان و اخالقیات برای هر سه گروه جزء مهمترین ابعاد

بوده و بعد دانش دینی برای هر سه گروه ،کمترین اهمیت را داشته است .کمترین تفاوت میان
روحانیان و دانشگاهیان به ابعاد اخالقیات ،اعتقادات و ایمان و بیشترین تفاوت به ابعاد عبادات

جمعی و شرعیات جمعی مربوط میشود.

معرفهای هر بعد در جدول شماره  1پیوست آمده است.
 .1نتایج تفصیلی مربوط به ِّ
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جدول شماره  .3میانگین نمرات هر گروه از مجموعه گویههای مربوط به هر بعد (دامنه نمره )1-5
شماره

بعد *

1
2
3
4
5
6
7
8

اعتقادات
ایمان
شرعیات جمعی
شرعیات فردی
اخالقیات
عبادات فردی
عبادات جمعی
دانش دینی

روحانیان
حوزوی
4.93
4.78
4.49
4.37
4.42
4.23
4.16
3.59

روحانیان
دانشگاهی
4.96
4.64
4.27
4.3
4.17
4.26
3.92
3.21

کل
روحانیان
4.94
4.71
4.37
4.34
4.29
4.25
4.03
3.4

دانشگاهیان

کل

4.33
4.44
2.71
3.06
4.62
3.17
2.45
2.50

4.73
4.6
3.77
3.89
4.41
3.84
3.47
3.1

* ابعاد بر اساس باالترین نمره در میان کل روحانیان مرتب شدهاند.
برای مقایسه دقیقتر سه گروه آزمون ،تفاوت میانگین به تفکیک ابعاد دینداری اجرا شد
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و نتایج آن در جدول شماره  4آمده است .نتایج آزمون مقایسه میانگین نمره سه گروه در ابعاد
مختلف دینداری ،حاکی از آن است که معیارهای دینداری دانشگاهیان و روحانیان حوزوی

به جز در بعد اخالقیات ،در تمامی ابعاد تفاوت معنیداری با هم دارند .میانگین نمره روحانیان

در تمامی ابعاد به جز بعد اخالقیات از دانشگاهیان بیشتر است و در بعد اخالقیات ،میانگین

نمره دانشگاهیان بیشتر از روحانیان است.

همچنین معیارهای دینداری دانشگاهیان و روحانیان دانشگاهی به جز در بعد ایمان ،در

تمامی ابعاد تفاوت معنیداری با هم دارند .نمره روحانیان دانشگاهی در تمامی ابعاد به جز بعد
اخالقیات از دانشگاهیان بیشتر است و در بعد اخالقیات ،میانگین نمره دانشگاهیان بیشتر از
روحانیان دانشگاهی است .به عالوه ،میانگین نمرات روحانیان حوزوی و روحانیان دانشگاهی

در هیچکدام از ابعاد ،تفاوت معنیداری با هم ندارند.

جدول شماره  .4آزمون معنیداری تفاوت میانگین نمرات گروهها در هر بعد
ابعاد

اعتقادات

دانش دینی

ایمان

گروهها

دانشگاهیان و روحانیان حوزوی *
دانشگاهیان و روحانیان دانشگاهی*
روحانیان حوزوی و روحانیان دانشگاهی
دانشگاهیان و روحانیان حوزوی*
دانشگاهیان و روحانیان دانشگاهی*
روحانیان حوزوی و روحانیان دانشگاهی

دانشگاهیان و روحانیان حوزوی*
دانشگاهیان و روحانیان دانشگاهی
روحانیان حوزوی و روحانیان دانشگاهی

-0.600
-0.632
-0.031
-1.096
-0.716
0.379
-0.335
-0.201
0.134

دانشگاهیان و روحانیان دانشگاهی*

-1.089

دانشگاهیان و روحانیان حوزوی*

عبادات فردی
عبادات
جمعی
اخالقیات
شرعیات
فردی
شرعیات
جمعی

تفاوت میانگین

-1.058

معنیداری

0.000
0.000
1
0.000
0.000
0.082
0.015
0.264
0.807

0.000
0.000

روحانیان حوزوی و روحانیان دانشگاهی

-0.030

1

دانشگاهیان و روحانیان دانشگاهی*
روحانیان حوزوی و روحانیان دانشگاهی
دانشگاهیان و روحانیان حوزوی

-1.467
-0.240
0.202

0.000
0.570
0.169

روحانیان حوزوی و روحانیان دانشگاهی

0.243

دانشگاهیان و روحانیان دانشگاهی*

-1.241

دانشگاهیان و روحانیان حوزوی*

دانشگاهیان و روحانیان دانشگاهی*
دانشگاهیان و روحانیان حوزوی*

-1.707

0.446

0.000

0.000
0.075

-1.310

0.000

روحانیان حوزوی و روحانیان دانشگاهی

0.068

1

دانشگاهیان و روحانیان دانشگاهی*

-1.563

دانشگاهیان و روحانیان حوزوی*

روحانیان حوزوی و روحانیان دانشگاهی

0.000

-1.778

0.000

0.215

0.638

0.000

نمره منفیِ میانگین ،نشاندهنده میانگین باالت ِر روحانیان دانشگاهی نسبت به روحانیان

حوزوی و دانشگاهیان و میانگین باالت ِر روحانیان حوزوی نسبت به دانشگاهیان است و بالعکس.
* عالمت ستاره در کنار گروهها نشاندهنده معنیداری تفاوت نمره گروهها در آن بعد

خاص است

روش سوم :نتایج مربوط به رتبهبندی ابعاد

در قسمتی از پرسشنامه ،با ارائه لیست ابعاد هشتگانه به پاسخگویان از آنها خواسته شده تا

فصلنامهعلمی-پژوهشی

41

مقایسه تجربی
معیارهای ...

مطابق با اهمیت هر معیار در قضاوتشان در مورد دینداری افراد ،این ابعاد را رتبهبندی کنند و
از  1تا  8به آنها نمره دهند .در جدول شماره  5میانگین رتبه هر بعد از نظر سه گروه پاسخگو

نشان داده میشود .الزم به ذکر است پایینترین نمره نشانه بیشترین اهمیت و باالترین نمره

نشانة کمترین اهمیت برای هر بعد است.

جدول شماره  .5میانگین رتبه هر بعد به تفکیک سه گروه مورد مطالعه (دامنه نمره  1تا )8
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شماره

بعد

روحانیان
حوزوی

روحانیان
دانشگاهی

کل
روحانیان

دانشگاهیان

کل

1
2
3
4
5
6
7
8

اعتقادات
ایمان دینی
عبادات فردی
شرعیات فردی
شرعیات جمعی
اخالقیات
عبادات جمعی
دانش دینی

1 .16
2.39
3.16
4.69
5.37
5.25
5.59
6.61

1.24
2.82
3.25
4.80
4.90
5.51
5.25
7.02

1.20
2.61
3.21
4.75
5.14
5.38
5.42
6.81

2.05
3.02
4.47
5.41
6.78
2.66
6.52
6.64

1.51
2.76
3.66
4.99
5.73
4.39
5.82
6.75

ابعاد بر اساس باالترین اهمیت در میان روحانیان (به صورت کلی) مرتب شدهاند.
بعد اعتقادات در میان هر دو گروه روحانیان و دانشگاهیان دارای رتبه اول و بیشترین

اهمیت است .بعد دانش دینی برای روحانیان دارای کمترین اهمیت بوده اما رتبه آخر برای
دانشگاهیان ،مربوط به بعد شرعیات جمعی است .نمرات دو گروه ،در ابعاد اعتقادات کمترین

اختالف و در بعد اخالقیات بیشترین اختالف را دارد.

همگی این یافتهها مؤید این فرضیه است که معیارهای دینداری مورد نظر روحانیان و

دانشگاهیان با هم تفاوت دارد .درحالیکه روحانیان وقتی که ابعاد را به صورت مقایسهای در

نظر میگیرند ،اولویت و اهمیت ویژهای به بُعد اعتقادی میدهند ،درحالیکه ابعاد را جداگانه
نمره میدهند ،بهرغم اهمیت بیشتری که برای بعد اعتقادی قائل هستند ،تقریب ًا همه ابعاد را به
یک میزان مهم میدانند .اما تأکید ویژه دانشگاهیان روی بعد اخالق عام و اعتقاد است و برای
ابعاد جمعی و اخالق شرعی اهمیت کمتری قائل هستند.

برای آنکه تفاوت روحانیان و دانشگاهیان از حیث اهمیتی که به ابعاد جمعی دین میدهند
دقیقتر آزمون شود ،دو بعد شرعیات جمعی و عبادات جمعی که قب ً
ال جداگانه مقایسه شده

بودند ،به صورت ترکیبی (جمع دو بعد) مقایسه میشوند .همانگونه که در جدول شماره 6

مشاهده میشود ،نتایج حاصل از مقایسه میانگین نمره دانشگاهیان با روحانیان در ابعاد جمعی
دین ،حاکی از آن است که میزان تأکید روحانیان و دانشگاهیان در این بعد ،با اطمینان  99درصد

با هم متفاوت بوده و نمره روحانیان باالتر است .به عالوه تفاوت دانشگاهیان با روحانیان
دانشگاهی کمتر از تفاوت آنها با روحانیان حوزوی است.

جدول شماره  .6مقایسه میانگین نمره دانشگاهیان با روحانیان دانشگاهی در ابعاد جمعی دین
گروهها

تفاوت میانگین

سطح معنیداری

دانشگاهیان و روحانیان حوزوی

-3.426

0.000

دانشگاهیان و روحانیان دانشگاهی

-2.983

0.000

نمره منفیِ میانگین ،نشاندهنده میانگین باالت ِر روحانیان دانشگاهی نسبت به روحانیان

حوزوی و دانشگاهیان و میانگین باالت ِر روحانیان حوزوی نسبت به دانشگاهیان است و بالعکس.
بحث و نتیجه گیری

پرسش اصلی مقاله این بود که آیا روحانیان و دانشگاهیان ،به عنوان دو گروه مهم مرجع و
متنفذ ،در معیارهای دینداری مورد نظر خود با هم تفاوت دارند؟ این تفاوت با توجه به دو

فرض اساسی زیر مفروض دانسته شد:

•نیازهای مذهبی متفاوت و شرایط اجتماعی مختلف میتوانند به تعابیر و تفاسیر

متفاوت از دین و دینداری و یا به قول وبر ،به دینداریهای متفاوتی منجر شوند.

•روحانیان و دانشگاهیان ،دست کم از حیث جایگاه و ارتباطشان با جهان و معرفت

شناسی سنتی و یا مدرن ،دارای شرایط اجتماعی و در نتیجه نیازهای مذهبی متفاوتی هستند.

یافتههای تحقیق مؤید این تفاوت بود .تأیید این فرضیه که دانشگاهیان و روحانیان در

معیارهای دینداری مورد نظر خود ،تأکید متفاوتی بر ابعاد مختلف دینداری دارند ،تأییدکنندة

این نظریه غالب در بین جامعهشناسان دین بهویژه ماکس وبر است که شرایط اجتماعی و نیازها

و عالیق گروههای مختلف اجتماعی بر طرز تلقی و ادراک آنها از دین تأثیر دارد .یافتههای
این پژوهش نه تنها مؤید تفاوت روحانیان و دانشگاهیان بود بلکه نشان داد تفاوت روحانیان
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دانشگاهی با دانشگاهیان کمتر از تفاوت روحانیان حوزوی با دانشگاهیان است .این امر را
ِ
میتوان ناشی از تجربه دانشگاهیِ
مشترک روحانیان دانشگاهی و دانشگاهیان دانست.
به عالوه ،بر اساس نظریههای عرفیشدن پیشنهاد شده بود که ارتباط بیشتر و نزدیکتر

دانشگاهیان با عقالنیت مدرن غربی و رواج ارزشهای علمی در سنت تعلیمی و شرایط و
تجارب اجتماعی آنان سبب گرایش بیشترشان به برداشتهای عرفیگرایانه از دین میشود.

در این برداشتها ،بر خصوصیتر شدن امر دین و کارکردهای عاطفی و اخالقی عام آن تأکید

بیشتر و بر جنبههای مناسکی جمعی و شرعیات تأکید کمتری میشود .این فرضیه هم تا
اندازة زیادی تأیید شد .دانشگاهیان در داوری درباره دینداری بر اخالقیات عام (راستگویی،

درستکاری ،رعایت حقوق دیگران) تأکید ویژهای داشتند و جنبههای فردی مثل باور ،ایمان و

عواطف و مناسک فردی را هم مهم میدانستند اما برای مناسک جمعی و شرعیات یا اخالق

شریعتی (فردی و جمعی) اهمیت کمتری قائل بودند .در مقابل ،روحانیان بهویژه روحانیان

فصلنامهعلمی-پژوهشی

44

دوره چهارم
شماره 4
زمستان1390

حوزوی اولویت اول را به باورها دادهاند در عین اینکه همه ابعاد دینداری برای آنان اهمیت

داشتهاند؛ به عبارت دیگر ،آنها در عین تأکیدی که بر اهمیت بعد اعتقادی دارند دین را مجموعه

یکپارچهای تلقی میکنند و سایر ابعاد را هم مهم میدانند.

اگر بخواهیم این تفاوت را بر اساس آنچه در مباحث جامعهشناختی در مورد تعریف دین

مطرح شده توضیح دهیم ،میتوان گفت تعریف و تلقی روحانیان از دینداری یک تعریف
جوهری یا ذاتی 1از دین است که با باور به موجودات متعالی (خداوند ،پیامبر ،و )...آغاز

میشود و به مجموعهای از عواطف ،مناسک و سلوک و رفتار شرعی و اخالقی میانجامد؛ اما
دانشگاهیان به تعریف کارکردی 2از دین گرایش دارند که بر اساس آن غایت و نتیجه دینداری
یا کارکردهای فردی و اجتماعی آن (مثل معنابخشی و انتظام اخالقی) دارای اهمیت است و

مبنای داوری درباره دینداری قرار میگیرد.
ِ
تفاوت مشاهدهشده بین روحانیان حوزوی ،روحانیان دانشگاهی ،و دانشگاهیان
اگر مبنای
3

بر اساس نظریههای عرفی شدن قابل تبیین باشد و بتوان آن را به شرحی که گذشت بر مبنای
ارتباط و تأثیرپذیری با فرایند مدرن شدن و فرایندهای همراه آن یعنی تمایزپذیری و عقالنی
1. Essential
2. Functional

 .3برای آگاهی بیشتر درباره این دو نوع تعریف نگاه کنید به :شجاعی زند147-148 :1388 ،؛ شجاعی زند:1380 ،
41-42؛ سراجزاده 165 :1384 ،و سراجزاده.73-79 :1387 ،

شدن تبیین کرد ،میتوان انتظار داشت برداشتهای عرفیگرایانه از دین با ویژگیهایی که

در بین دانشگاهیان مالحظه شد زمینههای مساعدی برای گسترش در جامعه پیدا کنند .این
موضوع میتواند مبنای گفتگوهای انتقادی مفیدی باشد که به یکی از نیازهای اساسی جامعه ما

معطوف شود .یکی از مشکالتی که جامعه امروز ایران با آن مواجه است ،کمتوجهی به رعایت
هنجارهای عام اخالقی (راستی ،درستی ،رعایت حقوق دیگران و )...است .گفتگوی روحانیان

و دانشگاهیان درباره معیارهای دینداری با تأکید بر کارکردهای اخالقی دین میتواند به

بصیرت اجتماعی در این زمینه بیافزاید و هم از جنبه نظری و هم از جنبة عملی تأثیرگذار باشد.
این پژوهش بر اساس چهارچوب نظری ماکس وبر و سایر جامعهشناسان دین و نیز بر

مبنای نظریههای عرفیشدن ،موضوع تفاوت معیارهای دینداری را در بین دو گروه روحانیان

و دانشگاهیان بررسی کرد .یافتههای پژوهش مؤید این نظریهها بود ،با وجود این ،یک آزمون

تجربی کمدامنه با محدودیتهایی که بر آن مترتب است برای داوری درباره اعتبار نظریههای

مطرحشده در این زمینه کفایت نمیکند .انجام پژوهشهای بیشتری که جمعیت مورد مطالعه
آن گستردهتر باشد و قشرهای مختلف اجتماعی را دربرگیرد ،عالوه بر آنکه دانش ما را در
مورد تلقی قشرهای مختلف اجتماعی از دینداری گسترش میدهد ،امکان بیشتری برای آزمون

نظریههای مورد بحث در شرایط جامعه ایران فراهم میکند.
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پیوست
جدول شماره  .1مع ِّرفها و گویههای مربوط به ارزیابی اهمیت ابعاد مختلف دینداری و میانگین نمره
گروهها در هرکدام از گویهها

اعتقاد به خلقت هستی توسط خداوند یگانه

41.2

21.2

28.3

30.1

اعتقاد به نبوت حضرت محمد به عنوان پیامبر برگزیده خدا

23.5

11.5

5

12.1

اعتقاد به حقیقت قرآن به عنوان کتاب آسمانی و معجزه پیامبر

11.8

11.5

5

9.2

5.9

3.8
3.8

1.7

1.8

اعتقاد به اصل امامت برای تداوم تعلیم و تفسیر آموزههای پیامبر

0

3.8

3.3

2.5

اعتقاد به وجود فرشتهها و شیطان

0

5.8

3.3

3.1

میانگین نمره گویهها

0

3.8

3.3

2.5

سؤال کلی :در مجموع داشتن اعتقادات دینی را تا چه اندازه
معیار مهمی برای دینداری میدانید؟

3.9

3.8

1.7

3.1

ابعاد

روحانیان
حوزوی

روحانیان
دانشگاهی

کل
روحانیان

دانشگاهیان

بعد اعتقادات
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گویهها

اعتقاد به قیامت و جهان آخرت

اعتقاد به عدل الهی و عادالنه بودن نظام خلقت

0

3.3

4.3

بعد دانش دینی

اطالع از تاریخ اسالم ،به عنوان مثال اطالع از زندگی
پیامبر(ص) و ائمه(ع)

2

3.8

1.7

2.5

دانستن برهانهای مربوط به اصول دین (توحید ،نبوت ،معاد)

0

7.7

3.3

3.7

دانستن برهانها و فلسفه احکام مربوط به فروع دین (نماز،
روزه ،حج ،و) ...

0

7.7

1.7

3.1

دانستن احکام مربوط به عبادات (مثل دانستن ارکان نماز و
مبطالت روزه ،شرایط خمس و)..

0

1.9

0

0.6

اطالع از احکام مربوط به معامالت (مانند خرید و فروش،
ازدواج ،اجاره و)...

0

0

1.7

0.6

اطالع از احکام مربوط به امور سیاسی و اجتماعی (مانند
حدود ،دیات ،قصاص ،جهاد و)...

0

11.5

15

9.2

اطالع از مناسبتها و ایام خاص مذهبی

0

5.8

30

12.9

میانگین نمره گویهها

0

5.8

8.3

4.9

سؤال کلی :در مجموع داشتن دانش و معلومات دینی را تا چه
اندازه معیار مهمی برای دینداری میدانید؟

0

5.8

5

3.7

3.9

1.9

3.3

3.1

راز و نیاز با خدا

0

0

1.7

0.6

دوست داشتن پیامبر و امامان و ارتباط عاطفی با آنها

2

5.8

0

2.5

پایبندی به جلب محبت و رضای الهی

2

5.8

3.3

3.7

میانگین نمره گویهها

2

7.7

0

3.1

3.9

9.6

0

4.3

اقامه و برپاداشتن نمازهای واجب

2

17.3

0

6.1

انجام عبادات فردی مستحب (مانند نماز و روزه مستحب)

0

3.8

1.7

1.8

خواندن دعا و زیارت (مانند دعای کمیل ،زیارت عاشورا و)...

0

0

1.7

0.6

احساس خوف و رجا نسبت به خداوند
بعد ایمان دینی

دوست داشتن خداوند و ارتباط عاطفی با او

سؤال کلی :در مجموع ایمان دینی (ارتباط عاطفی با خداوند
و اولیای خداوند) را تا چه اندازه معیار مهمی در دینداری
میدانید؟

گرفتن روزه واجب
بعد عبادات فردی

خواندن قرآن

0

2

1.9

1.9

0

0

1.2

0

0

0

1.9

5

سؤال کلی :در مجموع انجام عبادات فردی را تا جه اندازه
معیار مهمی برای دینداری میدانید؟

0

0

3.3

1.2

شرکت در مراسم احیا و مجالس اعتکاف

0

0

1.7

0.6

0

0

1.7

0.6

میانگین نمره گویهها

شرکت در نماز جماعت

بعد عبادات جمعی

شرکت در نماز جمعه

0

شرکت در نماز اعیاد (مانند نماز عید فطر ،نماز عید قربان و)...

0

شرکت در مجالس دعای جمعی

0

شرکت در مراسم حج در صورت توان
میانگین نمره گویهها

سؤال کلی :در مجموع انجام عبادات جمعی را تا چه اندازه
معیار مهمی برای دینداری میدانید؟
پرهیز از دروغگویی

عمل کردن به قول و پیمان

0

5.8

1.7

0.6

3.3
0

0.6

2.5

1.2

1.8

0

3.8

0

1.2

0

1.9

0

0.6

0

3.8

0

1.2

0

1.9

1.9

0

0

0.6

0.6

بعد اخالقیات

رعایت حقوق دیگران و پرهیز از حقکشی و مردمآزاری

0
0

1.9

0

1.7

1.2

شرکت در فعالیتهای خیرخواهانه (کمک به نیازمندان،
مدرسهسازی و)...

0

3.8

0

1.2

41.2

21.2

28.3

30.1

23.5

11.5

5

12.1

11.8

11.5

5

9.2

0

3.8

1.7

1.8

عدم سوءاستفاده از موقعیت و قدرت
درستکاری در روابط اجتماعی و فعالیتهای حرفهای و
اقتصادی
میانگین نمره گویهها
سؤال کلی :در مجموع رعایت اخالقیات را تا چه اندازه معیار
مهمی برای دینداری میدانید؟

1.9

0.6
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حفظ حجاب و استفاده نکردن از آرایش غلیظ و پوشیدن
لباسهای تنگ در مقابل مردان نامحرم توسط زنان

بعد شرعیات فردی

پرهیز از نگاه همراه با لذت به نامحرم

0

عدم استفاده از زنجیر ،دستبند ،یا انگشتر طال توسط مردان

0

پرهیز از مصرف مشروبات الکلی

رعایت طهارت و نظافت
داشتن ظاهر دینی (مانند طرز پوشش ،نحوه پیرایش محاسن
و)...
میانگین نمره گویهها
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بعد شرعیات جمعی

48

0

3.8

5.8

3.8

3.3

3.3

3.3

2.5

3.1

2.5

3.9

3.8

1.7

3.1

2

3.8

1.7

2.5

0

7.7

3.3

3.7

0

7.7

1.7

3.1

0

1.9

0

0.6

4, 22

3, 96

09 .4

2, 56

4, 55

4, 27

41 .4

2, 95

پرداخت خمس و زکات

4, 48

4, 44

46 .4

2, 88

داشتن مرجع تقلید مشخص و عمل بر اساس فتاوای او (برای
افرادی که خود مجتهد نیستند)

4, 47

4, 29

38 .4

2, 42

سؤال کلی :در مجموع رعایت شرعیات فردی را تا چه اندازه
معیار مهمی برای دینداری میدانید؟

فصلنامهعلمی-پژوهشی

5.9

3.8

3.3

4.3

امر به معروف و نهی از منکر
رفت و آمد با دوستان و آشنایانی که پایبندی دینی بیشتری
دارند
اهتمام دینی در خانواده (مانند اهمیت دادن به مالکهای دینی
در انتخاب همسر و)...

شرکت در جنگ برای دفاع از اسالم و مسلمین و یا حمایت
از کسانی که به این جنگ میروند.

4, 24

4, 27

31 .4

2, 62

میانگین نمره گویهها

49 .4

27 .4

38 .4

71 .2

سؤال کلی :در مجموع رعایت شرعیات جمعی را تا چه
اندازه معیار مهمی برای دینداری میدانید؟

47 .4

42 .4

45 .4

86 .2

جدول شماره  .2نتایج تفصیلی سؤال باز (موضوعاتی که به عنوان معیار دینداری معرفی شدهاند)
شماره

موضوع

روحانیان
حوزوی

روحانیان
دانشگاهی

دانشگاهیان

کل

1

اعتقاد به خدا

2 .41

2 .21

3 .28

1 .30

2

اعتقاد به نبوت

5 .23

5 .11

5

1 .12

3

اعتقاد به قیامت

8 .11

5 .11

5

2 .9

4

اعتقاد به عدل

0

8 .3

7 .1

8 .1

5

اعتقاد به امامت

9 .5

8 .3

3 .3

3 .4

6

دانستن برهانهای مربوط به اصول دین

0

8 .3

3 .3

5 .2

7

دانستن برهانهای مربوط به فروع دین

0

8 .5

3 .3

1 .3

8

احساس خوف نسبت به خداوند

0

8 .3

3 .3

5 .2

9

دوست داشتن خداوند

9 .3

8 .3

7 .1

1 .3

10

دوست داشتن پیامبر و امامان

2

8 .3

7 .1

5 .2

11

اقامه نماز

0

7 .7

3 .3

7 .3

12

گرفتن روزه

0

7 .7

7 .1

1 .3

13

خواندن قرآن

0

9 .1

0

6 .0

14

به جا آوردن حج

0

0

7 .1

6 .0

15

صداقت

0

5 .11

15

2 .9

16

رعایت حقوق دیگران

0

8 .5

30

9 .12

17

شرکت در فعالیتهای خیرخواهانه

0

8 .5

3 .8

9 .4

18

درستکاری در روابط اجتماعی و حرفهای

0

8 .5

5

7 .3

19

داشتن ظاهر دینی

9 .3

9 .1

3 .3

1 .3

20

امر به معروف و نهی از منکر

0

0

7 .1

6 .0

21

دادن زکات

0

9 .1

0

6 .0

22

اعتقاد به هدفمندی جهان

2

8 .5

0

5 .2

23

خیرخواهی

2

8 .5

3 .3

7 .3

24

داشتن فضیلتها و ارزشهای دینی

2

7 .7

0

1 .3

25

عمل صالح

9 .3

6 .9

0

3 .4

26

انجام واجبات و ترک محرمات

2

3 .17

0

1 .6

27

باطن

2

9 .1

0

2 .1
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شماره

موضوع

روحانیان
حوزوی

روحانیان
دانشگاهی

دانشگاهیان

کل

28

تقوا

0

8 .3

7 .1

8 .1

29

بردباری و صبوری

0

0

7 .1

6 .0

30

آیندهنگری

0

0

7 .1

6 .0

31

خود را در محضر خدا دیدن

0

9 .1

5

5 .2

32

خوشاخالقی

0

0

3 .3

2 .1

33

شهامت دفاع از حق

0

0

7 .1

6 .0

34

پرهیز از غیبت

0

0

3 .3

2 .1

35

اعتقاد به ظهور امام زمان (عج)

0

0

7 .1

6 .0

36

امانتداری

0

8 .5

0

8 .1

37

کسب روزی حالل

0

8 .3

0

2 .1

38

پاکی قلب

0

9 .1

0

6 .0

39

رعایت حقوق خود

0

9 .1

0

6 .0

40

اهتمام به امور مسلمین

0

8 .3

0

2 .1

41

تالش برای پیروزی حکومت اصلح اسالمی

0

9 .1

0

6 .0

42

پرهیز از سخن لغو

0

9 .1

0

6 .0

43

پرهیز از تهمت

0

9 .1

7 .1

2 .1

44

عمل کردن به قول و پیمان

0

8 .3

0

2 .1
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