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آزاد است) .

(

تفکر ابتدایی ،دینداری و تحصیالت عالی
محمدرضا طالبان

دریافت8930/80/72 :؛

1

پذیرش8930/88/72 :

چکیده

ٔ
ٔ
ٔ
مفروضه کنشگر نامعقول» قرار
سیطره «
مطالعه علمی دین تحت
علوم اجتماعی در طول بیش از دو قرن در
گرفته بود .دینداری و رفتارهای مذهبی بر اساس تفکر ابتدایی ،انگیزشهاای رواننژنادی و شرطیساازی
اجتماعی تبیین میشد و افول دیان و دیناداری نیاز باهعنوان پیاماد اجتنا ناپاذیر روشانگریهای علا و
پیشرفتهای تکنولوژیک دیده میشد .از اواخر قرن بیست و بهویژه اوایال قارن بیساتویک مجموعاهای
ٔ
مطالعه
فزاینده از دادههای تجربی حاصل از تحقیقات علوم اجتماعی نشان دادهاند که این رویکرد سنتی به
علمی دین معیو میباشد .بسیاری از این دادههاا ،باهطور جادی ،باا مادعاهای قادیمی ولای محباو
دانشپژوهان علوم اجتماعی مبنی بر «ناسازگاری عل با دین»« ،افول و زوال تدریجی دین» و «ریشاههای
آسیبشناختی التزام مذهبی» در چالش بودهاند .شواهد پژوهشی ارائهشده در ٔ
مقاله حاضر نیز نشان داد که
ٔ
سیطره
اکثر ادبیات حجی مربوط به ارتباط تحصیالت دانشگاهی با کاهش دینداری دانشجویان ،که تحت
ٔ
فرضیه ناسازگاری عل با دین تولید شده بود ،از حمایت تجربای الزم برخاوردار
پارادای سکوالریزاسیون و
نیست .همچنین ،تحلیل دادههای مربوط به دینداری مسلمانان ایرانی نشان داد که تفاوت دینداری جمعیت
نمونه تحقیق بیشتر تحتتأثیر ٔ
ٔ
زمینه مذهبی خانوادگی آنان بوده است نه تحصیل در دانشاگاه باه عباارت
ً
دیگر ،آن چیزی که غالبا بهعنوان تاأثیرات دانشاگاه بار کااهش التازام ماذهبی دانشاجویان در مقایساه باا
همتایانشان ،که فاقد تحصیالت دانشگاهی بودهاند ،مطرح میشود اغلب بهخاطر تفااوت در زمیناههای
خانوادگی و جامعهپذیری ٔ
اولیه آنان قبل از ورود به دانشگاه بوده نهاینکه محصاول تجربیاات آناان بعاد از

ورود به دانشگاهها باشد.
ٔ
کلیدواژهها :تفکر ابتدایی ،دینداری ،تحصیالت عالی ،رشته تحصیلی دانشاگاهی ،تعاارع علا و دیان،
سکوالریزاسیون
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1دانشیار جامعهشناسی ،پژوهشکده امام خمینی و انقال اسالمی ،تهران ،ایران
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بعد از عصر روشنگری در اروپا و برای نزدیک باه ساه قارن ،چهرههاای برجساته در فلسافه،
انسانشناسی ،روانشناسی ،و جامعهشناسی رویکردشان به دین بهعنوان میراثی در حاال زوال
ٔ
گذشته ابتدایی تاریخ بشریت بود که بهتدریج در عصار مادرن از جهاان رخات
و بازمانده از
ٔ
خواهد بست .به همین جهتٔ ،
عقیده عماومی
ایده «مرگ دین» در بیشتر سالهای قرن بیست
ٔ
نظریاه سکوالریزاسایون الگاوی
در علوم اجتماعی در نظر گرفته شد و همین ایاده باا عناوان
1
مطالعات جامعهشناختی دین قرار گرفت (ناوری و اینگلهاارت  .)3 ،1111 ،همچناین ،در
ٔ
دوره ابتدایی علوم اجتماعی ادعای بسیاری از دانشپژوهان این باود کاه گرچاه بیشاتر اقساام
کنشهای انسانی معیار عقالنیت را به همراه دارند ،ولی کنشهای ماذهبی اینگوناه نیساتند
چون ریشه در جهل ،ترس و روانرنجوری دارند .برای مثال ،توماس هابز یکی از بنیانگاذاران
مشهور علوم اجتماعی ،کلیت دین و دینداری را بهعنوان «سادهلوحی»« ،جهل» و «تزویار» و
همچنین ،خدایان را بهعنوان مخلوقات تخیلی کنار میگذارد .یک قرن بعد ،دیوید هیوم عقاید
هابز را بازگو کرد و ٔ
همه معجزات دینی را ،از آنجا که مختص به اقوام و ملل جاهل و بیتمادن
میدانست ،غیرقابل اعتناء اعاالم نماود .در اداماه و در خاالل قارن ناوزده اگوسات کنات
اصطالح «جامعهشناسی» را وضع کرد تا ٔ
رشته جدیدی را معرفی کند کاه باهعنوان راهنماایی
برای رفتارهای اخالقی بشر جایگزین ّ
توهمات دینی شود .سپ  ،لودویاک فوئربااب باه ایان
نتیجه رسید که بهجای آن که انسانها مخلوق خدا باشند ،ایان خادایان هساتند کاه مخلاوق
آدمیان هستند و انسانها خدایان را بهصورت خودشان آفریدهاند .این تز توسا امیال دورکای
بهکار گرفته شد هنگامیکه مدعی شد این خود جامعه است کاه ماورد پرساتش دینای قارار
میگیرد و خدا نمیتواند هیچچیز دیگری غیر از خود جامعه باشد (استارک.)33 ،1112 ،1
از سوی دیگر ،دانشپژوهان علوم اجتمااعی از ابتادا ،پایبنادی و التازام دینای را باهعنوان
ً
ٔ
محاسبه عقالنی دانسته بودند .رویکرد انتخا بخردانه مبنای بار
چیزی جدا و کامال مغایر با
ٔ
محاسبه هزینهامزایا درخصوص رفتارهای مذهبی کمتارین توجاه را در میاان جامعهشناساان
بهخود جلب نمود ،چون فرایند جامعهپذیری مذهبی اکثر محاسبات دینی را به انتخا چیزی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تحویل میداد که فرد برای آن انتخا تربیت شده بود .حتی فروید و بسیاری از دانشپژوهاان
روانشناسی تالش نمودند تا اثبات کنند که دینداری قاوی مؤمناان ناشای از روانرنجاوری و
آسیب روانی آنان است (یاناکن ،استارک و فینک 373 ،1991 ،1پال .)111 ،1319 ،1
مشخصه آثار ٔ
ٔ
اولیاه برخای
گرچه تحقیقات تجربی معاصر ،بر این خطابههای ضددینی ،که
ٔ
برجسته علوم اجتماعی بود ،خ بطالن کشید ،اما هنوز ه گرایش باه
فیلسوفان و دانشپژوهان
ٔ
مفروضه غیرعقالنیبودن دین وجود دارد .تئوریهای سنتی از دیناداری و التازام ماذهبی،
حفظ
ٔ
همگی با مفروضه عقالنینبودن دین موافقت داشته و مدعی بودند که هر قدر علا و تکنولاوژی
پیشرفت نماید ،دین بهطور اجتنا ناپذیری زوال خواهد گرفت یاا اینکاه هار قادر ساواد افاراد
بیشتر شود و واجد تحصیالت باالتری شوند یا ان بیشاتری باا علا پیادا کنناد ،دینداریشاان
کاهش مییابد و نسابت باه مادعیات و آموزههاای مذهبیشاان دچاار شاک و تردیاد بیشاتری
ً
میشوند و در نهایت،آن را کنار میگذارند یا عضویت افراد در گروههای مذهبی جدید معماوال
محصول تلقین فکری و شستوشوی مغزی است که منجر به پاذیرش یاک چناین ارزشهاای
گمراهکنندهای میشود و یا اینکه دینداری در کال باهخاطر تاالزم باا روانپریشای ،اخاتالالت
عصبی یا روانی ،یا نیازهای ارضاء ٔ
نشده افراد بایستی موضوع روانشناسی نابهنجار قرار گیرد.
بسیاری از افراد فرهیخته نیز ممکن است تصورشان آن باشد که این گزارهها صحیح هساتند
حتی اگر تحقیقات علمی متعددی نشان داده باشند که ٔ
همه آنها غل اند (برای نمونه :اساتارک و
بینبریج 1913 ،3هادن 1917 ،4گریلی 1919 ،3یاناکن 1991 ،یاناکن ،استارک و فیناک،
 1991استارک 1999 ،اساتارک و فیناک 1111 ،2گروبار 1113 ،7ماککلیری و باارو،1
 1112براون و تایلور 1117 ،9شوادل 1111 ،11برتراند 1113 ،11شوادل.)1112 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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واقعیت آن است که این دیدگاه سنتی از دین و دیناداری باهعناوان اماری غیرعقالنای ریشاه در
سنت روشنگری قرن هجده مایالدی داشات کاه عااری از حمایتهاای تجربای باود و باه اناواع
پیشداوریها و احساسات ضدمذهبی آمیخته و آغشته بود .واقعیت تاریخی حااکی از آن باود کاه
بسیاری از روشنفکران اروپایی در عصر روشنگری از زوال و پایاان دیان اطمیناان کامال داشاتند و
مسئلهشان فق تخمین زمان تحقق آن بود .در آن عصر ،هر نسالی از روشانفکران ااهاار اطمیناان
میکرد که در چند ٔ
دهه دیگر ،یا شاید کمی طوالنیتر ،انسانها اعتقااد باه خادا و ماوراءالطبیعاه را
کنار خواهند گذاشت .در پاسخ به همین تقاضا بود که توماس وولستون 1اا الهیدان انگلیسی کاه در
نهایت ملحد شناخته شد ااا در سال  1711میالدی برای اولین بار پیشبینی نمود که دین مسیحی تاا
سال  1911میالدی از بین خواهد رفت .نی قرن بعد و در ساال  1722مایالدی ،فردریاک کبیار

1

(پادشاه پروس که بهشدت از تبلیغات روشنفکران عصر روشنگری علیه دین حمایات میکارد) در

نامهای به دوست خویش «ولتر»( 3نویسنده ،مورب و فیلسوف عصر روشانگری در فرانساه کاه باه
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انتقاد از دین مسیحی مشهور بود) نوشت« :وولستون انگلیسایتبار نتوانسات آنچاه را کاه در حاال
ربدادن است بهدرستی پیشبینی کند ...اضمحالل دین ،سریعتر خواهد بود» .ولتر نیز در پاسخ باه
این نامه پیشبینی کرد که عمر دین در  31سال آتی به پایان خواهد رسید (استارک.)149 ،1999 ،
خالصه آن که ،اگر گفته شود که علوم اجتماعی رشد یافته در قرن ناوزده مایالدی تاا
حد زیادی فرزند فرهنگ عصر روشنگری بود ،سخن داللتآمیزی بیان شده اسات .در هار
حال ،این دیدگاههای منفی نسبت به دین در میان نظریاهپردازان کالسایک علاوم اجتمااعی
موجب شد تا با وجود گذشت بیش از دو قرن ،هنوز ه مردم متدین و فرهیختگان ماذهبی
نسبت به این علوم نگرشی منفی همراه با سوءان داشته باشند.

ٔ
مطالعاه
برای درک بیشتر ،شاید این دیدگاه را بهتر بتوان ذیل سنتی تحلیلی و تئوریک در

علمی دین و دینداری بنام تفکر ابتدایی ردیاابی نماود (یانااکن ،اساتارک و فیناک1991 ،
استارک و فینک .)1111
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .2سنت تفکر ابتدایی

دیوید هیوم و سایر فیلسوفان و روشنفکران قرن هجده جزو اولین کسانی بودند که دین را باه
فراینادهای تفکار ابتادایی بشار اساناد دادناد و بدینوسایله اعاالم نمودناد کاه دیان بااهطور
اجتنا ناپذیری در جهان مدرن افول نموده و در نهایت از بین خواهد رفت .در آن زمان ،ایان
ً
ٔ
فلسفه اثباتی اگوست کنت کامال بس یافت که بازنمای یک اتفااقنظر واقعای
مدعا در کتا
در میان روشنفکران اروپایی بود .کنت با ردیابی مراحال تحاول فرهنگای بشار ،ابتاداییترین
ٔ
ٔ
مرحله دینی توصیف نمود .بنا به نظر
مرحله تفکر بشری را بهعنوان مرحله «الهیئتی/ربانی» 1یا
ٔ
مرحله الهیئتی/ربانی بسر میبرد ،فرهنگ بشاری اسایر توهماات
کنت ،در دورانی که بشر در

مربوط به رحمت و غضب خدایان قرار گرفته بود .بنابراین ،هر چقدر افراد و جوامع باه درک و
شناخت عقالنیتری از جهان دست یابند ،دین جایگزینهاای دیگاری خواهاد یافات ابتادا
توس فلسفه و در نهایت توس عل تجربی جدید و بهویژه عل جامعهشناسی.
اکثر جامعهشناسان و انسانشناسان اولیه در دیدگاه تحقیرآمیز کنت از مردمان ابتدایی و
فرهنگ آنان شریک بودند .از این رو ،هربرت اسپنسر در کتا اصول جامعهشناسی مطارح
ٔ
افسانه غیرممکن میدهاد کاه باه
نمود که تفکر ابتدایی بهسادگی اعتبار را همانقدر به یک
یک واقعیت آشنا یا نزدیک به خودشان .ه اسپنسر و ه انسانشاناس معاصار وی ،ادوارد
تایلور ،در ردیابی ریشههای دین به کمبودهای تفکر منطقی بشر برگشتند ،بهویژه در ناتوانی
بشر در تفکیک خوا /رؤیاها با واقعیات .مردمان ابتدایی کاه در خاوا میدیدناد کاه باا
ً
مردگان در ارتباط هستند ،اشتباها و بهخطا استنتاج نمودند که ارواح نامیرا هستند .نی قارن
ً
بعد در سال 1911میالدی ،لوسین لویابرول 1مدعی شد که کال دو نوع تفکر متمایز وجود
ً
ٔ
درجه پیچیدگی یا ّ
کمی نیست بلکه
دارد )1 :ابتدایی و  )1مدرن و تفاوت این دو صرفا در
تفاوتشان ،کیفی است .درحالی که تفکر مدرن بشدت معطوف به تفکر منطقی و وابستگی
به عل و تجربه می باشد تفکر ابتدایی ،رازآمیز و غیرمنطقای و معطاوف باه ماوراءالطبیعاه

است (استارک و فینک 1111 ،باوی.)1112 ،3
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اگر گفتاه شاود کاه تماامی دانشپژوهاانی کاه دیان را باه فراینادهای فکاری جاهالناه و
غیرعقالنی مردمان بدوی پیوند میدادند در یک دستور کار پنهان با یکدیگر اشتراک داشاتند،
سخنی به گزاف نرفته است .آنان اعضای یک نظ جدید بودند که در جنگ با نظمی قدی بود
که کلیسای کاتولیک اروپا بر آن سیطره داشت (هادن .)391 ،1917 ،چنانکاه پیشتار گفتاه

شد ،نسل بنیانگذار جامعهشناسی و انسانشناسی که دانشمندان بهشدت عاری از ارزشهاای
ً
مذهبی و تعلقات دینی بودند تا حد زیادی فرزندان فکری عصر روشنگری باوده و عمادتا در
ٔ
جبهه روشنفکران ضد دین سنگر گرفته بودند .آنان با شور و حرارت فاراوان بااور داشاتند کاه

«عل » راهنمای اصلی در عصار جدیاد میباشاد و مه تارین ساالحی اسات کاه میتواناد
ساختارهای خرافی و ست پیشهای را که کلیسا برای چندین قرن در میان مردم تارویج و تثبیات
ً
کرده بود ،دره شکند .در واقعٔ ،
همه آنان اساسا موافق بودند کاه ایان اشاکال و صاورتهای
سنتی دین بهزودی زوال یافته و چیزی مربوط به نسال گذشاتگان خواهاد شاد .بادینترتیب،
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احساسات ضددینی از سوی بسیاری از روشنفکران قرن هجده تا اوایل قرن بیست با صدای
ً
بلند شنیده میشد که به نظر میرسید مستقیما از نفرت آناان نسابت باه عملکارد روحاانیون
مسیحی آن دوران ناشی میشد .شاید بهترین توصیف درخصوص ٔ
نحوه برخاورد بنیانگاذاران
معااروف رشا ٔ
اته انسانشناساای (اسپنساار ،ت اایلور ،فریاازر ،لااویبرول و دورکاای ) بااا دیاان از
انسانشناس برجسته ،ایوانز پریچاارد ( )1923باشاد .وی مطارح میکناد کاه ایان افاراد کاه
آثارشان در موضوع دین بسیار تأثیرگذار بوده است ،ملحدان یا منکران وجود خدا بودند که در
جستجوی یافتن ادیان ابتادایی باهعنوان ساالحی بودناد تاا بتوانناد ٔ
علیاه دیان مسال زماان

خودشان ،مسیحیت ،بهکار گیرند .چون اگر ادیان ابتدایی را بتوان بهعنوان یک اختالل روانی یا
ٔ
مضیقه روانای
خطای فکری تبیین نمود ،درست همانطور که سرا بر اساس فشار عاطفی و
در فرد القاء میشود ،یا فق بر اساس کارکرد اجتماعیاش توجیه و تبیین گردند ،ادیاان بااالتر
بعدی نیز میتوانند به همین طریق بیاعتباار و دور ریختاه شاوند .بارای ایان انسانشناساان،

آموزههای اعتقادی مندرج در تمامی ادیان ،یاوه بودند (ایوانز ریچارد.)13 ،1923 ،
ً
از وقتی که دانشپژوهان علوم اجتماعی ،بهویژه انسانشناسان ،عمال شاروع باه انجاام
تحقیقات تجربی نمودند تز تفکر ابتدایی رو به زوال گذاشت چرا که واقعیات آن باود کاه

ٔ
برجسته علوم اجتماعی نوین هرگز حتی یک عضو از فرهنگی ابتدایی
هیچیک از طرفداران
یا بدوی را ندیده بودند .تمام اطالعات آناان ،اطالعااتی دساتدوم از گزارشااتی باوده کاه
توس مسافران مختلف نگارش یافته بود.
ٔ
استفاده کنت ،اسپنسر ،تایلور ،لویبرول و معاصران آنان ،نادرست و
منابع و مواد مورد
ً
بهشدت گمراهکننده بود ضمن آن که ،غالبا جعلی و بافتنی باوده اسات (ایاوانز پریچاارد،
 .)2 ،1923در واقع ،هنگامی کاه انسانشناساان ورزیاده همچاون مالینوفساکی( 1913و
 )1934با انسانهای مورد مطالعهشان چهرهبهچهره شدند ،سنت تفکار ابتادایی در مقابال
شواهد مغایر غیرقابل دفاع از ه فرو پاشید تا جایی که هیچیک از انسانشناسان نسلهای
بعدی ،دیگر تمایلی به توصیف تفکر ابتدایی برای مردم دوران باستان نداشتهاند.
 .3دین ،انتخابی نامعقول

با وجود مرگ تز تالزم دین و دینداری با تفکر ابتدایی ،دیدگاه مکمل آن ،که دیان را به ٔ
مثاباه
بازگشت به دوران ماقبل عل میدانست ،از بین نرفت و از این حیث ٔ
رشته انسانشناسای در

قرن بیست نیز همان سنگر موضع ضدمذهبیاش را حفظ نمود .حتی مالینوفسکی ()1934
ٔ
جزیره تروبریاند پاسخی
نیز که استدالل متقاعدکنندهای ارائه داد مبنی بر آن که «جادو» در
عقالنی به مخاطرات و عدمقطعیتهای زندگانی مردم بوده است ،از تفسیر ادیان غربای باه

همین شکل سر باز میزناد (یانااکن ،اساتارک و فیناک .)1991 ،اساپیرو)119 ،1924( 1
دوگانه ٔ
ٔ
رشته انسانشناسی چنین میگوید:
خیلی صادقانه درخصوص استاندارد
عقالنیت اعتقادات یا باورها ،صرفنظر از درستیشان ،بایستی بر اسااس پیشارفتهای
علمی مورد ارزیابی قرار گیرد ....از این رو ،نامعقول بودن ،ویژگی خاص اعتقادات ادیاان
غربی است .در فرهنگ غربی این جهانبینی و یافتههای علمی است که برجساته و مها
ً
هستند ،و اعتقادات مذهبی غالبا متضاد با باورهای علمی میباشند.

در واقع ،ناسازگاری از پیش فارع گرفته ٔ
شاده میاان دیان و علا توسا ایان گاروه از
دانشپژوهان علوم اجتماعی همواره منجر به پیشبینی زوال گریزناپذیر دین با پیشرفتهای
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علمی گردیده است .اینگونه بود کاه آنتاونی واالس )123-124 ،1922( 1باهعنوان یاک
انسانشناس برجسته مرگ آتی دین را چنین اعالم نمود:
ٔ
آینده تکاملی دین عبارت است از انقراع .اعتقااد باه موجاودات فراطبیعای و نیروهاای
ماوراءطبیعی ،که جهان ما را میتوانند بدون اطاعت از قاوانین طبیعات تحتتاأثیر قارار
ٔ
خاطره تاریخی جالب تبدیل خواهاد
دهند ،فرسایش جدی پیدا خواهد کرد و تنها به یک
ٔ
خصیصه فرهنگی در سرتاسر جهان اعتقاد باه قادرتهای فراطبیعای
شد ....بهعنوان یک
ٔ
محکوم به فناست بهعنوان پیامدی از رشد کافی معرفت علمی و اشااعه آن در سرتاسار
جهان ...که فرایندی اجتنا ناپذیر است.

درخصوص جامعهشناسی نیز با اندکی تأمل روشن خواهد شد که اکثار جامعهشناساان
کالسیک بر این موضوع وفاق داشتند که رفتارهای دینای را نمیتاوان باهعنوان پیاماد کانش
ٔ
مطالعه علمی دین از ابتدا
عقالنی فردی فهمید .توضیح آنکه ،دانشمندان علوم اجتماعی در
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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با یک سؤال مه روبه رو بودند چگونه ممکن است فردی عاقال بارای رضاای موجاودات
ماااوراءالطبیعی کااه مشاهدهنشاادنی هسااتند وقاات و مااال و حتاای جااانش را ایثااار کنااد
ً
جامعهشناسان معموال این سؤال را بر اسااس عادمعقالنیت یاک چناین رفتارهاایی پاساخ
دادهاند و اینگونه استدالل نمودند که وقتی نوبت باه دیان میرساد ،انساانهای معقاول و
ً
منطقی تبدیل به افرادی نامعقول و غیرمنطقی میگردند چاون دیان اساساا در غیرعقالنای
بودن ریشه دارد (استارک و بینبریج .)149 ،1992 ،بدین ترتیب ،جامعهشناسان قرن بیست
نیز اگرچه از همتایانشان در ٔ
رشته انسانشناسی ،کمتر ضدمذهبی بودناد ولای آناان نیاز،
به طور تلویحی یا تصریحی ،روی غیرعقالنی باودن ایماان ماذهبی تأکیاد نمودناد .بارای
ٔ
برجساته امریکاایی انتساا
نمونه ،کینزلی دیوی  .)311-319 ،1949( 1جامعهشاناس
ً
«رویکرد عقالنای» باه دیان را یاک خطاای فااحش میداناد و رفتارهاای ماذهبی را کاال
غیرعقالناای ارزیااابی میکنااد .مطااابق بااا نظاار بااروس )193 ،1993( 3دیاان حااوزهای از
ٔ
حاوزه
فعالیتهای انسانی است که دربش را هیچگااه باه روی رفتارهاای عقالنای همانناد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

کلیه رفتارهای مذهبی به ٔ
اقتصاد باز نمیکند چرا که ٔ
وسیله فرهنگی متشاکل از ارزشهاا و

هنجارها هدایت و کنترل میشوند .دمراث )111 ،1993( 1نیز ادخال عقالنیات در اماور و

زمیناااههای ماااذهبی را نعااال واروناااهزدن نفرتانگیاااز میخواناااد و آن را شااااهدی بااار
سکوالریزاسیون خود دین میگیرد .به همین قیاس ،برخی جامعهشناسان دیگر نیاز از ٔ
ایاده
مارک درخصوص افیون بودن دین برای تودهها پیروی نموده و این دیدگاه را تداوم دادند که
دین ،فاقد هرگونه عقالنیتی است و فق ابزاری برای استثمار و استحمار مردم است.
در ٔ
رشته روانشناسی نیز بسایاری از روانشناساان ارزیاابی فرویاد ( )1917از دیان را
پذیرفته و تداوم دادند مبنی بر آن که دین یاک اخاتالل روانی/رواننژنادی ،1تاوه ٔ ،3
مایاه

فساد ،4مستیآور ،3و ٔ
نشانه نابالغ بودن 2است که باید بر آن غلبه یافت .به همین دلیال باود
روانشناسی بنام اوستو 7ااهار نمود که پروتستانهای انجیلی قادر نیستند تا خودشان را باا
ً
واقعیات زندگی مدرن وفق دهند .وی رفتارهای ماذهبی را کاال باه ناباالغی انساان نسابت

میدهد و تصریح میکند که یک بنیادگرای مذهبی به ذهنیت کاودکی بااز میگاردد کاه در
برابر فرقگذاری با مادرش مقاومت میکند .مسیح و گروههای مسیحی بازنمای همان مادر
موعود میباشند (اوستو .)113 ،1991 ،شایان ذکر است که ،تشخیص دیان باهعنوان یاک
اختالل روانی فق محدود به فرویدیها نبوده است و روانپزشاکان متعاددی دیادگاههای

مشابهی را ابراز نمودهاند .الی  )37 ،1911( 1مدعی شد که دینداری از بسایاری جهاات
معادل با تفکر غیرمنطقی و اختالل عاطفی است ...راهحل مناسب درمانی برای مشاکالت
ً
عاطفی بشر کامال غیردینی اسات ...هرچاه افاراد کمتار ماذهبی باشاند از لحاای عااطفی

سال تر خواهند بود .مطابق باا نظار واتارز )141 ،1993( 9آموزههاا و تعاالی مسایحی باا
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بسیاری از مؤلفههای مه سالمت روانی بهویژه عزت نف  ،خودشکوفایی و خاودکنترلی،
مهارتهای ارتباطی ،شخصیت فردی ارتباطگیر ،ایجاد شبکههای حمایتی ،و رشد جنسی
سال ناسازگاری دارد.
ً
واقعا اگر مؤمنان معمولی ،افرادی دچار اختالل روانی ،غیرعقالنای یاا غیرمنطقای و از
حیث عاطفی ،آشفته باشند ،پ رهبران جنبشهای مذهبی باید وضعشاان از ایان جهاات
خیلی بدتر باشد .مطابق با نظر فاستر و برخی دیگر از روانشناسان ،بسیاری از بنیانگاذاران
مذهبی از بیماری روانی کامال رناج میبردهاناد .فاساتر ،حتای برجساتگی و تواناییهاای
خارق ٔ
العاده تعدادی از بنیانگذاران فرقههای مذهبی را بر اساس بیماری شیدایی اافسردگی
تبیین نموده است (.)12-11 ،1993

ٔ
خصیصاه منفای شخصایتی
با انتشار اثر آدرنو و همکاران )1931( 1دانشمندان از یاک
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باعنوان «شخصیت اقتدارطلب» جهت تبیین و رد کردن بنیادگرایان دینی اساتفاده نمودناد.
مطابق با دیدگاه این دسته از دانشپژوهان ،افرادی که واجد شخصایت اقتادارطلب هساتند
بهخاطر فشارهای روانی ناشی از ناتوانیشان برای تحمل تعارعها و نامعلومیهایی که در
زندگیشان هست ،اعتقادات مذهبی بنیادگرایانه پیدا میکنند .در حقیقت ،استدالل شد که
تمایالت اقتدارطلبی نه تنها یک چنین افرادی را مذهبی میسازد بلکاه ،آناان را تبادیل باه

مذهبیهای متعصب میکند .آلپورت 1921( 1و  )1923وقتی به تشریح «تدین برونزا» در

مقابل «تدین درونزا» پرداخات ادعاای مشاابهی را مطارح نماود .مثال بسایاری از دیگار
ٔ
مطالعه دین پرداخته بودند ،آلپاورت نیاز دیان سانتی را باا
دانشمندان علوم اجتماعی که به
تحقیر نگریست .از نظر وی ،بزرگساالن بالغ میتوانند دیندار باشند ولی تا آنجاا کاه ایماان
مذهبیشان از نوع معتدل و درونزا ،لیبرال ،و در معرع شک و تردیدهای همیشگی باشد.
آلپااورت ،دینااداری باارونزا را بااهعنوان سااادهلوحی ابتاادایی ،نابااالغی ،اقتاادارطلبی ،و
ً
غیرمنطقیبودن قویا رد میکند .البته در طاول زماان دانشامندان باهطور فزاینادهای از ایان
تیپولوژی آلپورت ااهار نارضایتی کردهاند و تصدیق نمودناد کاه تیپولاوژی آلپاورت بارای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بدنامکردن یا بیآبرو کردن صورتهای سنتی دین بوده است و در آن ٔ
دوره زمانی ُمد بوده که
اکثر دانشمندان علوم اجتماعی آن را رد کنند درحالیکه تعلقات مذهبی لیبرال و مابه را،

که مقبول بسیاری بود ،ارتقاء بخشد (کرکپاتریک و هود.)1991 ،1

دیگر دانشپژوهان لیبرال در علوم اجتماعی نیز استداللهای سوگیرانه و سارزنشآمیزی
را در تبیین تداوم اعتقادات دینی سنتی در جوامع مدرن ارائه دادناد .بارای مثاال ،ایان ادعاا
مطرح شد که مذاهب سنتی به ٔ
مثابه فرقاههایی ارتجااعی فقا در منااطقی خااص باهویژه

بخشهای عقب ٔ
مانده کشورها یافت میشوند (داگالس و برونر.)1933 ،1

از سویی دیگر ،نظریههای رایج درخصوص نوگروی مذهبی را نیز میتوان انواعی عامیاناه از
این سنت علمی دانست .برای مثال ،هنگامی که برخی جنبشهای ماذهبی جدیاد در دهاههای
 1921و  1971میالدی در امریکا ااهر شدند و پیروان اندک ولی مشهودی را در میاان جواناان
جذ نمودند ،مطبوعات و رساانههای گروهای امریکاا بهسارعت اتهامااتی همچاون «کنتارل
ذهنی» و «شستوشوی مغزی» را مطرح کردند .در واقع ،چون از قبل فرع شده بود کاه هایچ
فرد آگاه و عاقلی نیست که به چنین گروههای مذهبی بپیوندد ،نتیجه گرفته شاد کاه نوگرونادگان
مذهبی بایستی یا به زور به این کار وادار شده باشاند یاا از طریاق هیپناوتیزم یاا ساایر شایوههای
عقلربایی دچار شستوشوی مغزی شده باشند (بارکر 1914 ،3رابینز.)1911 ،4

در هر حال ،تعجابآور نباود کاه افراطیتارین مادعاهای روانشناسای و روانپزشاکی
درخصوص آسیبشناسی روانی مذهبیون ک ارزشترین نتایج را در تحقیقات علمی باهبار
آورد .مطالعات میدانی گسترده درخصوص فرقههای مذهبی متعدد ،اتهاماات معطاوف باه
ً
شستوشوی مغزی را کامال رد کردند و انجمان روانشناسای امریکاا ،انجمان مطالعاات
علمی دین و انجمن جامعهشناسی امریکا چنین مدعاهایی را بایگانی نمودند (رجوع کنیاد

به :آنتونی 1991 ،و ریچاردسن .)1991 ،3بهعالوه ،ادعاهای کمتار افراطای درخصاوص
ارتباط دینداری با اخاتالالت روانای نیاز وضاعیت بهتاری پیادا نکردناد .نتاایج پژوهشای

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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آزمایشی مبتنی بر نمونهای از افراد که روانپزشکان تشخیص داده بودند نیازمند رواندرمانی
فوری هساتند و نموناهای همتاسازیشاده از افاراد عاادی (باهعنوان گاروه کنتارل) چناین
جمعبندی شد:
آنانی که بهعنوان بیمار روانی تشخیص داده شده بودند ،احتمال خیلی اندکی داشت کاه
در کلیسا حضور یابند یا واجد ٔ
نمره باال در شااخص اعتقاادات ارتدوکسای دیان باشاند
(استارک.)1971 ،

استارک ( )1971همچنین ضمن مروری بر تحقیقات تجربی منتشرشاده چناین نتیجاه
گرفت که یافتههای پژوهشی هیچ حمایتی را برای این مدعا کاه افاراد ماذهبیتر تمایال باه
اقتدارگراییشان نیز باالتر است ،فراه نمیآورند .همچنین ،برگین )1913( 1در فراتحلیلای
از ٔ
کلیه تحقیقات منتشر شده درخصوص ارتباط میان دینداری و سالمت روانی نشان داد که
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در اکثر این مطالعات بهجای ارتباطی منفی ،ارتباطی مثبت میان ایان دو متغیار پیادا شاده
است و معدود مطالعاتی که ارتباطی منفی را میان دینداری و سالمت روانی گزارش نموده
بودنااد نیااز همگاای دچااار مغالطا ٔاه توتولوژیااک 1شااده بودنااد چااون از برخاای گویااههای
مذهبیبودن به عنوان شاخصی برای ضعف سالمت روانی اساتفاده کارده بودنادب (باهعنوان

نمونه ن .ک .به :بارون 1933 ،3الیسن 1993 ،4مین .)133 ،1112 ،3الیسن ( (()3991و(
ٔ
گسترده تحقیقات تجربی درخصوص چگونگی ارتباط
می ( ()6002به مرور انتقادی ادبیات

میان دینداری و سالمت روانی پرداختند و شواهد قوی و هماهنگی پیدا نمود که اعتقادات و
رفتارهای مذهبی با ّ
عزتنف و رضایت از زندگی همبستگی مثبت داشته است ضامن آن
که تأثیر استرس و فشاارهای اجتمااعی را در فارد کااهش داده و ساالمت روانای را بهباود
میبخشد (یاناکن ،استارک و فینک 1991 ،استارک و فینک.)1111 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .4علم و دین /تحصیالت عالی و دینداری

همانطور که پیش از این گفته شد ،دانشمندان علوم اجتماعی باه هماراه همتایاان فیلساوف و
روشنفکران غربیشان بیش از دو قرن بر این مفروضه تأکید داشتند که پیشرفتهای علمی در
سطح جامعه و افزایش سواد ،بهویژه تحصیالت عالی ،در سطح فردی منجار باه افاول و زوال
دین و دینداری خواهد شد .به همین دلیل ،موضوع سکوالریزاسیون یاا عرفیشادن ( افاول و
ٔ
ٔ
درباره دین
عالقه رهیافتهای جامعهشناسانه
زوال دین و دینداری) از ابتدا در کانون توجه و
ٔ
اندیشه جامعهشناختی درخصوص دین از آغاز به ٔ
ٔ
اندیشه افول
منزله
قرار گرفت .در حقیقت،

ٔ
ٔ
منزلاه
جامعه مدرن ذیل «تز سکوالریزاسیون» رب نمود افول یا زوالی که به
و زوال دین در
ٔ
جامعه سنتی به جامع ٔه مدرن در نظر گرفتاه شاد .تااریخ جامعهشناسای نیاز نشاان
گذار از
میدهد که در میان جامعهشناسان کالسیک و معاصر این عقیده همواره بهچشا میخاورد
که دین در روند تکامل اجتماعی بشر و پیچیدگی فز ٔ
ایناده جواماع جدیاد محکاوم باه زوال
ً
ٔ
مطالعه فرایند یا چگونگی ایان زوال اسات.
است و «جامعهشناسی دین» اساسا معطوف به
همانطور که بکفورد )31 ،1113( 1تصریح نموده اسات ،جامعهشناسای دیان ،بارخالف
ً
سیطره دیدگاههایی در ٔ
ٔ
باره افاول ،فرساایش یاا
سایر حوزههای جامعهشناسی ،عمدتا تحت
فنای موضوع خود (یعنی ،دین) بوده استب و از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر این افاول و
زوال ،همواره این «عل » بوده است که مرگبارترین داللتها را بارای دیان در بار داشاته و
بهعنوان قاتل دین شناخته شده است (استارک و فینک.)21 ،1111 ،
ٔ
نکته اصلی این است که وقتی دین به ٔ
ٔ
مرحلاه ابتادایی تفکار
مثابه نمایشگر و محصول
بشری فرع گرفته شد ،در آن صورت ،استدالل شد کاه ناواقص و ضاعفهای موجاود در
تفکر ابتدایی از نواقص و ویژگیهای موجود در خود دین مشتق شده است بهویژه ویژگای
ماقبلعلمی ،غیرعلمی یا ضدعلمی بودن دین .به همین دلیل ،در جهان مدرن ،عل و دیان
در یک بازی با حاصل جمع صفر بهطور مستقی مقابل ه قرار میگیرند که ُبرد یکی (کاه
ً
آن یکی نیز همواره عل است) لزوما منجر به باخت دیگری (که دیان اسات) میگاردد .در
حقیقت ،گسترش فوق ٔ
العاده عل در جوامع جدید از طریق نهاد آموزش و پرورش(مدارس
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و دانشگاهها) موجب رشد فوق ٔ
العاده «عقالنیت» در میاان اکثار ماردم میگاردد و هماین
فرایند اجتنا ناپذیر عقالنیشدن در جوامع جدید بوده کاه باهعنوان مکانیسامی عماده در
سااکوالر نمااودن افاراد فاارع شااده اساات :بااا اسا ٔ
اتفاده هاار چااه بیشااتر مااردم از گفتمااان
علمیاعقالنی برای تفسیر جهان ،بهتدریج گفتمانهای دینی کنار میروند .در واقع ،چناین
فرع گرفته شد که عقالنیشدن حاصل از کسب علوم جدید راه و ٔ
شیوه سکوالر شدن را از
بسیاری جهات هموار میکند (همچون ،تردید در این مدعا که دانش مأخوذ از متون مقدس
دینی قدرت انکشاف واقعیات را دارند افشای باورها و تصورات مذهبی بهعنوان رماز و راز
یا آگاهیهای نادرست و خطا جایگزینی معرفت علمی بهجای معرفت دینی زیار ساؤال
بردن اقتدار و مرجعیت متخصصان دینی تردید در توانایی و قادرت نهادهاای دینای بارای
مقابله یا رقابت موفق با نهادهای سکوالر و .)...
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خالصه آن که ،افول اعتقادات و اعمال ماذهبی افاراد عاادی جامعاه بار اسااس افازایش
تحصیالتشان از دیرباز یکی از مکانیس های ٔ
عمده سکوالریزاسیون نزد دانشپژوهان علاوم
اجتماعی تصور شده بود .به همین دلیل« ،دانشگاه» به ٔ
مثابه اردوگاه اصلی عل جدید که نهاد
مسئول در تولیاد و توزیاع داناش علمای و همچناین گساترش جهاانبینی علمای در جامعاه
میباشد ،عامل اصلی سکوالریزاسیون سطح فردی و قتلگاهی برای ایمان مذهبی دانشجویان
ً
و بستری برای رشد و پرورش ارتداد و تحویل فارغالتحصیالنی باا مانش کاامال ساکوالر باه

جامعه قلمداد شده است (فلدمن و نیوکمب 1929 ،1کاپلوویت و شرو 1977 ،1هاداوی و
2
ٔ
عقیاده کاازانوا
روف 1911 ،3کارپنتر ،1991 ،4ویلسن .)1111 ،3از این روست که ،بنا به
( ،)1994در بیشتر سالهای قرن بیست احساس اغلب دانشمندان و حتی مؤمنان این بود کاه
دین در جوامع جدید رو به افول و زوال نهاده است و دانشگاه و تربیت دانشاگاهی یاک منباع
کلیدی در این افول و زوال میباشد .از آن طرف ،دانشپژوهان علاوم اجتمااعی هنگاامی کاه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تأکید میکردند تحصیل عل جدید الجرم بر اعتقادات مذهبی فائق میآید ،باهطور تلاویحی
بر نقش جهل و ٔ
قوه استدالل ضعیف مؤمنان تأکید داشتند .به همین سبب ،در اکثر قرائتهای
ٔ
نظریه سکوالریزاسیون ،بهطور تلویحی یا تصریحی ،این ادعا بهچش میخاورد کاه
مختلف
ٔ
محرکاه سکوالریزاسایون
در میان تمامی حیثیات یا اجزای فرایند «مدرنیزاسایون» کاه موتاور

میباشد ،این «عل جدید» است که بیشترین داللت را برای تضعیف دینداری و مرگ دین باه
هم اراه دارد .از اگوساات کناات ( )1131گرفتااه تااا دوبااالره )1114( 1هما ٔاه طرفااداران تااز
سکوالریزاسیون اعتقاد راسخ داشتند که تحصیل عل بهویژه در سطح عالی در دانشاگاهها باه
ٔ
مثابه اسیدی است که قیدوبندهای مذهبی را ذو کرده و ذهن آدمیان را از یکچنین خرافاتی
ٔ
تجربه تحصیل دانشگاهی بهویژه در بهتارین
رها میسازد .بهقول کاپلوویت و شرو (،)1977

دانشگاهها با برانگیختن تحقیقات بیطرفانه ،زیر سؤال بردن عقایاد جزمای را تارویج کارده،
قدرت سنت و اقتدار سنتی را تضعیف نموده ،و در مجموع ،موجب متزلزل نمودن اعتقادات و
تعلقات مذهبی میگردد.

ّ
ٔ
رشاته الهیئات نیاز
این یک حقیقت مسل است کاه تحصایالت دانشاگاهی حتای در

دانشجویان را سکوالر میکند (هانتر.)131 ،1913 ،1

ّ
در واقع ،مدافعان تز سکوالریزاسیون مکانیس های علی مختلفی را برای تبیاین ارتبااط

منفی میان تحصیالت عالی و دینداری فرع گرفتهاند .مسل ترین استداللها برای تبیین آن
که چرا تحصیالت عاالی موجاب افاول و زوال اعتقاادات ماذهبی میگاردد عبارتاناد از
ناسازگاری معرفت علمای باا معرفات دینای یاا تضااد باین مضامون فرهنگای و آموزشای
تحصیالت عالی با مضمون برخای اعتقاادات دینای .تحصایالت عاالی منجار باه کساب
دانشهای جدید و وسایعتری میشاود و افاراد را در معارع افکاار و دیادگاههای معقاول
گوناگونی قرار میدهد ،ضمن آن که مرجعیات علا جدیاد را تثبیات کارده و آن را باهجای

مرجعیت دین مینشاند (بالسویک ،وارد و کارلسن 1973 ،3ویلسان 1911 ،بکویاث،4
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 1913جانساان 1997 ،1چااری ،دیباارگ ،و پورترفیلااد 1111 ،1مویساانکو1113 ،3

اوانز .)1119 ،4این کارکردهاای آماوزش عاالی و دانشاگاهها میتواناد باهطور مساتقی و
غیرمستقی در مقابل برخی آموزهها و اعتقادات دینی قرار گیرند .همانطور که در مجادالت
ٔ
ٔ
مسئله تقابل یافتههای عل نجوم با دیدگاههای منادرج در
نظریه تکامل داروین یا
مربوط به
متون مذهبی درخصوص خلقت انسانها ،طبقات افالک و عمر زمین مشاهده شد (وثنو،3

 1913شوادل.)1112 ،
ً
ٔ
صبغه جامعهشناختی دارد و اینگونه تقریر شده است که فرد با ورود
مکانیس دوم کامال
ٔ
ٔ
شابکه
زمیناه اجتمااعی متفااوت و تغییار در
به و تحصیل در دانشاگاه وارد یاک بافات یاا
اجتماعی تعاملیاش میشود که این تغییر نیز میتواند منجر باه کااهش دیناداری در میاان
افراد تحصیل ٔ
کرده دانشگاهی شود (میرل و اوکر 1111 ،2شوادل .)1111 ،دلیل اصالی آن،
این است که اعتقادات و التزامهای مذهبی از طریق تعامل منظ و مستمر باا اجتماعاات و

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

86

دوره  ،31شماره 3
بهار 3111
پیاپی 91

گروههای مذهبی است که تقویت و حفظ میشوند (کورنوال 1919 ،7یانااکن.)1994 ،

افراد با ورود به دانشگاه واجد مناسبات اجتماعی جدید و گوناگونی میشوند کاه منجار باه
تعامالت گستردهتر با کسانی میشود کاه خاارج از اجتمااع ماذهبی آناان هساتند و بادین
ترتیااب ،الت ازام بااه دیاادگاههای مااذهبی انحصاااری در آنااان ممکاان اساات کاااهش یابااد

(مکفرسون ،اسمیتاالوین ،و کوک 1111 ،1پوتنام و کمپبل.)1111 ،9

در مجموع ،استدالل نظری مندرج در پارادای سکوالریزاسیون برای تبیین این فرع که
دینداری افراد تحصیل ٔ
کرده دانشگاهی کمتر از سایرین هست ،مبتنی بر تأکید بر تشاویق و
ترویج خودبهخودی ارزشهای دنیوی و غیردینی در فراگرد تحصیالت عالی است خواه از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

این جهت که بر این ارزشهاا در درسهاای مختلاف دانشاگاهی تأکیاد میشاود و خاواه
بدین جهت که افراد برخوردار از تحصیالت دانشگاهی بیشتر در معرع محیطی هستند که
نسبت چنین افرادی در آن بیشتر است .به عبارت دیگر ،افاراد تحصایل ٔ
کرده دانشاگاهی باه
ّ
علت سرشت سکوالر تحصیالت عالیه و نوع خاص جامعهپذیری در درون دانشگاه اسات
که بهتدریج دینداریشان از حیث بینش ،گرایش و رفتاری تضعیف میگردد.
با این همه ،باید خاطرنشان کرد که اکثر ادبیات حجای مرباوط باه ارتبااط تحصایالت
ً
ٔ
سیطره پارادای سکوالریزاسیون تولید شده ،عمادتا
دانشگاهی با کاهش دینداری ،که تحت
ٔ
جنبه هنجاری یا تئوریک داشته و مملو از ادعاهای بزرگی اسات کاه از توجیاه یاا حمایات
تجربای مکفای بیبهااره میباشاند (میاارل و اوئار .)121 ،1119 ،بارای ارزیاابی تجرباای
مدعاهای نظری درخصوص پیامدهای ناسازگاری جدی میان عل و دین میتوان آنها را باه
چند پیشبینی تجربی بدینشرح تحویل و تقلیل داد )1 :افول و زوال دین در ٔ
همه جوامع بهعنوان
ثمره اصلی رشد و پیشرفت علمای و گساترش همه ٔ
ٔ
جانباه علا در سرتاسار جهاان  )1وجاود

سطوح پایینتر از اعتقادات و اعماال دینای در میاان افارادی کاه از ساطوح تحصایلی بااالتری
ً
برخوردار میباشند  )3وجود سطوح بسیار پایین دینداری در میان افرادی کاه عماال درگیار
فعالیتهای علمی هستند (مثل اساتید دانشگاهها ،دانشامندان ،پژوهشاگران ،و  )...و )4
در میان اجتماع علمی ،سطوح پایینتر دینداری در میان عالمان علوم سخت(علوم طبیعی)
بهعنوان الگوهای اصلی عل جدید نسبت به عالمان علوم نرم (علوم انساانی و اجتمااعی)
که هنوز نتوانستهاند شأن و منزلت علمی ،همانند علوم طبیعی را ،در جوامع کسب کنند.
برخی جامعهشناسان دین در امریکا (استارک و همکااران 1992 ،یانااکن ،اساتارک و
فینک 1991 ،استارک و فینک 1111 ،شوادل 1111 ،و  )1112استداللهایی نظاری باه
همراه شواهد تجربی اقامه نمودهاند تا نشان دهند که اکثر این پیشبینیهاا ،یاا غلا از آ
درآمدهاند یا دچار پیچیدگیهایی شدهاند.

ٔ
العااده نسابت تحصایلکردگان
اول آن که ،باهرغ رشاد شاتابان علمای ،افازایش فوق

دانشگاهی به کل جمعیت ،رشد انقالبی در تکنولوژیها ،افازایش انفجااری در موجاودی
دانش علمی و نسبت افرادی که در فعالیتهای علمی درگیر بودهاند ،نربهای اعتقاادات و
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مشارکت مذهبی امریکاییها برای بیش از  31سال (کل ٔ
دوره ماذهبی کاه دادههاا موجاود
ً
میباشند) تقریبا ثابت باقی مانده است .روحانیون و کارکنان مؤسسات ماذهبی نیاز هماان
نسبت پنجاه سال پیش را در نیروی کار حفظ کردهاند .نربهای عضویت در کلیسا بهعنوان
بهترین شاخص مشارکت مذهبی که دادههای بلندمدت بایش از دو قارن از آن در دساترس
میباشد حکایت از آن داشتهاند که این نرب از حدود  17درصد امریکاییها در سال 1772
دهه  1991افزایش یافتاه اساتٔ .
میالدی به بیش از  21درصد در اوایل ٔ
هماه ایان شاواهد
طولی نشان میدهند که دین رسامی یاا نهاادی در امریکاا باهطور شاگفتآوری اساتوار و
مستحک باقی مانده است (وثنو 1913 ،گریلی  1919فینک و استارک 1991 ،یاناکن،
استارک و فینک 1991 ،استارک و فینک.)1111 ،
دوم ،درخصوص ارتباط تحصیالت دانشگاهی با کاهش دیناداری ،تحقیقاات تجربای
انجام گرفته در امریکا از ٔ
دهه  1931تا  1991میالدی بهطور وسیعی از این دیدگاه حمایت
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نمود که تحصیالت عالی با کاهش در برخی جنبههای دینداری تقارن دارد .تحقیقاتی که از
ً
نمونههای دانشجویان کالجها استفاده نموده بودند عموما یافتههایشان این بود که دینداری
دانشجویان در طول تحصیالتشان در کالج کاهش مییاباد (اساتارک 1923 ،فلادمن و

نیوکمب 1929 ،بکر 1977 ،1آلبرخت و هیتون 1914 ،1فانک و ویلیت  .)1917 ،3این
ٔ
فرضیه تز سکوالریزاسیون داشت که تحصیالت عاالی در کااهش
یافتهها داللت بر درستی
دینداری دانشجویان موثر میباشد .تحقیقاات تجربای دیگار کاه تمرکزشاان روی تفااوت
ً
ٔ
دینداری افراد تحصیل ٔ
تجربه دانشگاهی نداشتند نیز
کرده دانشگاهی با کسانی بود که اصال
ٔ
فرضیه سنتی تز سکوالریزاسیون حمایت نمود که تحصیلکردگان دانشگاهی نسابت
از این
به کسانی که فاقد چنین تحصیالتی بودند کمتر احتمال دارد که اعتقادات مذهبی کلیدی را
حفظ کرده و تعلق به دین داشاته باشاند (کااپلیوویت و شارو 1977 ،بکویاث1913 ،
جانسن .)1997 ،تحقیقات متعدد انجام گرفته در قارن بیساتویک تصاویری متفااوت از
ارتباط میان تحصایالت عاالی و دیناداری ترسای نمودناد .اگرچاه در ایان تحقیقاات نیاز

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ک وبیش نشان داده شد که تحصیالت دانشگاهی با زیر سؤال بردن برخی اعتقادات مذهبی
ارتباط دارد ،ولی بهطور کلی ،با بیدین کردن یا زوال تعلق دینی دانشجویان هیچ ارتباطی را
نشان ندادهاناد (لای 1111 ،1شاوادل 1111 ،هیال .)1111 ،همچناین ،افارادی کاه از
دانشگاه فارغالتحصیل شده بودند ،کمتر احتمال داشت که احساس جادایی از دیان کنناد
(اوکر و همکاران 1117 ،شوادل )1114 ،و احتمال زیادی داشت کاه در مراسا ماذهبی
حضور یابند (هیل 1119 ،شوادل.)1111 ،
شاید مه ترین دستاورد شناختی از تحقیقات متعدد انجامگرفته در قرن بیستویک آن
بود که تحصیالت عالی ارتباط یکسان و یکنواختی با ٔ
همه ابعااد و شااخصهای دیناداری
ندارد بهطوری که با برخی اعتقادات مذهبی ارتباط منفی داشته ،با برخی اعتقادات مذهبی
بیارتباط بوده و با مشارکت دینی ارتباط مثبت داشته اسات (میارل و اوئار 1119 ،هیال،
 1111شوادل 1111 ،و .)1112

خالصه آن که ،تحقیقات بیشتر در چند ٔ
دهه اخیر ایان مفروضاه را زیار ساؤال بارد کاه
ً
تحصیالت عالی لزوما موجب کاهش دینداری میگردد .بسیاری از جامعهشناساان نیاز بار
امور و شرایطی در جوامع مدرن تأکید نمودند که ٔ
همه آنها میتوانند مانع افول دیناداری در

ٔ
عرضه متنوع کاالهای مذهبی برای اناواع
میان تحصیلکردگان دانشگاهی گردند از جمله:

ذائقههای مختلف دانشجویان و ماردم (اساتارک و فیناک ،)1111 ،جادا دانساتن زباان و

دیدگاههای مذهبی از زبان و دیدگاههای علمی (کمپبال 1113 ،کلیدسادال )1117 ،1و
فرصتهایی که امروزه در فضای باز کالجها و دانشگاهها برای ابراز مذهبیبودن وجود دارد
(چری و همکاران 1111 ،شمالزبور.)1113 ،3

سوم ،اگرچه پیمایشهای انجامگرفته نربهای پایینتری از اعتقادات و اعمال مذهبی را
در میان استادان ،دانشمندان و سایر افراد با تحصیالت دانشگاهی عالی پیدا نمودهاند ،ولی
میزان این تفاوتها باا تفاوتهاای افاراد از حیاث ساایر خصاایص جمعیتشناختیشاان
قابلمقایسه میباشد و حقیقت متمایزی را نشان نمیدهند.
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چهارم ،برخالف پیشبینی مذکور مبنی بر سطوح پایینتر دینداری در میان عالمان علوم
سخت(علوم طبیعی) نسبت به عالمان علوم نارم (علاوم انساانی و اجتمااعی) ،تحقیقاات
اندکی که در امریکا انجام گرفته اسات حکایات از آن داشاتهاند کاه دیناداری اساتادان در
گروههای آموزشی علوم سخت در دانشگاهها بیشاتر از همتایانشاان در علاوم نارم (علاوم
ٔ
مطالعاه قادیمی مراجعاه
انسانی و اجتماعی) بوده است .در این خصوص میتوان به یاک
ٔ
مجموعه بسیار وسایعی از اساتادان
نمود که شناختهای ک نظیری را درخصوص دینداری

کالجها و دانشگاههای امریکا و باالخص ،تفاوتهای دینداری در میان رشتههای مختلاف
دانشگاهی ارائه میدهد .در ساال  1929مایالدی تحات حمایات و سرپرساتی کمیسایون
کارنگی ،پیمایشی از  21111نفر از استادان شاغل در کالجها و دانشگاههای امریکا انجام
ٔ
دربردارنده سؤاالت مختلفی درخصوص دین و دینداری بدینشرح بود:
گرفت .این پیمایش
«مذهب فعلی شما چیست » «تا چه حد در مراس مذهبی کلیسا شارکت میکنیاد »
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«آیا خودتان را فردی دیندار میدانید » و «آیاا خودتاان را یاک دینادار سانتی میدانیاد ».
جدول زیر پاسخ به این سؤاالت را بر اسااس رشاتههای دانشاگاهی پاساخگویان خالصاه
نموده است.
جدول شماره ( .)1دینداری بر اساس رشتههای دانشگاهی (به درصد)
واجد مذهب

شرکت منظم در

دیندار سنتی

هیچ

بودن

مراسم مذهبی

بودن

دینی

کلیسا

ریاضیات/آمار

مخالف دین
بودن

نداشتن

21

47

41

17

11

علوم طبیعی

33

43

34

17

11

علوم زیستی

33

41

32

13

11

علوم اجتماعی:

43

31

19

32

13

اقتصاد

31

31

12

31

11

علوم سیاسی

31

31

11

31

11

جامعهشناسی

49

31

12

33

11

روانشناسی

33

11

11

41

11

انسانشناسی

19

13

11

37

19

(منبع :یاناکن ،استارک و فینک)313 ،1991 ،

ٔ
شماره ( )1حاکی از آن است که در تمامی شاخصها ،استادان
یافتههای مندرج در جدول
علوم سخت (ریاضیات/آمار ،علوم زیستی ،و علوم طبیعی) مذهبیتر از همتایانشان در علاوم
نرم (علوم اجتماعی) بودهاند :آنها که بیشتر در کلیسا حضور پیدا کردهاناد ،احتماال بیشاتری
ً
دارد تا خودشان را «کامال» یا «تا حدودی» مذهبی توصیف نموده ،وابستگی مذهبی خاود را
بیشتر حفظ و نگهداری نمودهاند ،و به مراتب ،احتمال کمتری دارد کاه خودشاان را مخاالف
دین اعالم کنند .تفاوتها میان علوم سخت با علوم نرم تفاوتی بزرگ و معنادار بوده و متاأثر از
متغیرهای کنترلی مثل سن ،نژاد ،جنسیت و تربیت ماذهبی نباوده اسات (یانااکن ،اساتارک و
فینک 313 ،1991 ،استارک و فینک.)33 ،1111 ،
جدول شماره ( ،)1همچناین یافتاههایی را در خصاوص رشاتههای مختلاف درون علاوم
ٔ
اجتماعی خالصه نموده است .در باالی ٔ
رشاته
همه اعضای هیئت علمی دانشگاهها ،استادان
روانشناساای و انسانشناساای بااهعنوان قلااههای بیایمااانی ق ارار گرفتهانااد .سااایر رشااتههای
ٔ
ٔ
رشاته روانشناسای و
زیرمجموعه علوم اجتماعی نیز تاحدودی غیرمذهبی بودهاناد ،ولای دو
انسانشناساای ،کااه ارتباااط خیلاای زیااادی بااا تااز تااالزم تفکاار ابتاادایی بااا دینااداری و زوال
ً
اجتنا ناپااذیر دیاان بااا پیشاارفت علا داشااتهاند ،کااامال متمایزنااد .مقایسا ٔاه روانشناسااان و
انسانشناسان با استادان علوم طبیعی از حیث شاخص حضور در کلیسا و هیچ دینی نداشاتن
نشان میدهد که آنان دو برابر غیرمذهبیترند .این تفاوتها به اندازهای بازرگ اسات کاه فارد
بهسختی میتواند تصور کناد کاه آنهاا تحات تاأثیر گفتگوهاا ،مضاامین آموزشهاا و نتاایج
مطالعات در این دو رشته قرار نگرفته باشند .البته ،ممکن است گفته شود که انسانشناساان و
ّ
روانشناسان به این علت بیشتر غیرمذهبی هستند که بنا به ماهیت رشتهشان توجه زیاادی باه
دیاان و مطالعا ٔاه تفصاایلی آن دارنااد درحالیکااه ،رشااتههای علااوم طبیعاای از نارساااییها و
تناقضهای موجود در پدیدههای دینی بیخبر باقی میمانند .اما زیستشناسان و فیزیکدانان
نیز بهطور معمول به پرسشهای مذهبی درخصوص خلقت و تکامل انسانها و منشأ پیدایش
جهان میپردازندٔ .
نکته دوم و مه تر این است که ادعاهای سنتی درخصوص ناسازگاری علا
و دین و پیشبینیها از سه علا در زوال و ناابودی اجتنا ناپاذیر دیان هماواره بار اسااس
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ً
اکتشافات علوم طبیعی و زیستی ساخته و پرورده شده بود و معماوال باه یافتاههای ایان علاوم
استناد شده است کاه نادرساتی خرافاههایی باه ناام دیان را بارمال سااختهاند .ضامن آن کاه
استداللشان همواره این بوده که پیشرفت تکنولوژیهای برآمده از این علاوم باوده اسات کاه
توسل به وعده و وعیدهای مذهبی را کاهش داده است .بهقول استیو بروس ،امروزه «کشاورزان
نیازی به خوانادن نمااز و دعاا بارای محافظات دامهایشاان از بیماریهاا ندارناد ،چارا کاه
واکسنهای مؤثر در دسترسشان قرار گرفته است» ( .)44 ،1111به هر جهت ،اتفاقی نیست
ً
این رشتههای دانشگاهی علوم اجتماعی همان رشتههایی هستند که تقریبا تمام ادبیات مربوط
به ناسازگاری عل با دین و اجتنا ناپذیری زوال دین را تولید کردهاند.
 .5ارتباط تحصیالت دانشگاهی و دینداری در ایران

هماانطور کاه مشااهده شاد ،کلیا ٔاه پژوهشهاای تجربای مرورشاده درخصاوص ارتباااط

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

77

دوره  ،31شماره 3
بهار 3111
پیاپی 91

تحصیالت عالی با دینداری در درون سنت دینی مسیحی انجاام پذیرفتاه و متأسافانه هایچ
ّ
پژوهش ملی با این هدف در سنت اسالمی انجام نگرفته است .1از این رو ،الزم و ضروری
دیده شد تا چگونگی این ارتباط در میان مسلمانان ایرانی نیاز ماورد ارزیاابی تجربای قارار
ّ
گیرد .برای این مه  ،از دادههای «پیمایش ملی تدین اساالمی ایرانیاان» (طالباان)1393 ،
استفاده گردید که مشتمل بر  4937نفر از جمعیات ایرانیاان مسالمان  11ساال باه بااالی
خانوارهای شهری و روستایی ساکن در  31استان کشور به عنوان ٔ
نمونه تحقیق بود.1

قبل از ورود به اصل بحث ،تذکر این ٔ
نکته روششناختی حائز اهمیت اسات کاه بارای
ٔ
تجربه دانشگاهی بر دینداری دانشجویان نیازمند دادههای طاولی باه
استنباط معتبر از تأثیر
شکل پانلی هستی که ابتدا ،دینداری نمونهای از دانشجویان را در بدو ورود باه دانشاگاهها
بسنجی و سپ  ،با نتایج سنجش دینداری همان دانشجویان در چهار سال بعد(یا کمتر یاا
بیشتر) مقایسه نمایی  .ضامن آن کاه الزم اسات بادانی کاه در طاول هماین ٔ
دوره زماانی،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ً
 .1تا جایی که احصاء گردید که مسلما استقرای تام نبوده است.
 .1عالقمندان به آگاهی از چگونگی تعیین حج و شیوة انتخا نمونهها از استانها گرفته تا فرد داخل خانوار میتوانند به
ّ
صفحات  21الی « 91پیمایش ملی تدین اسالمی ایرانیان» (طالبان )1393 ،مراجعه نمایند.

دینداری همتایان آنان که دانشگاه نرفتهاند نیز چقدر تغییر کرده است .در حقیقت ،تا چناین
ّ
ٔ
گروه کنترلی نباشد ،نمیتوان در ٔ
تجربه دانشگاهی بار دیناداری دانشاجویان
باره تأثیر علی
نتیجهگیری معتبری اساتنتاج شاود .از آنجاا کاه در ایاران چناین پایگااه دادههاای طاولی و
ً
بلندمدت به شکل پانلی وجود ندارد ،نمیتوان بهطور کامال معتبر نشان داد که تحصایالت
دانشگاهی روی دینداری دانشجویان تأثیر میگذارد یا خیر .درنتیجه ،تنها کاری که میتوان
انجام داد این است که گروه تحصیلکردگان دانشگاهی را با سایر گروهها مقایسه کنی و باا
کنترلهای آماری استنباطهایی را در این خصوص ارایه دهی  .با این وجود ،نبایاد فراماوش
کرد در فقدان چنین دادههای طولیٔ ،
همه نتایج بهدست آمده را میتاوان تاا حادودی ماورد
پرسش و تردید قرار داد.
برای تمهید پاسخی تجربی به این پرساش کاه «آیاا در ایاران ،تفااوت معنااداری میاان
ٔ
تجربه دانشگاهی ندارناد ،وجاود دارد »
دینداری تحصیلکردگان دانشگاهی با کسانی که

ابتدا ،دو اعتقاد اصلی (اعتقاد به خداوند و معاد) به همراه دو عمل واجب (نماز و ٔ
روزه ماه

رمضان) در دین اسالم مدنظر گرفته شد و تفاوت تحصیلکردگان دانشگاهی با کسانی کاه
ٔ
تجربه دانشگاهی ندارند از حیث ایان شااخصهای دیناداری بررسای شاد و توزیاع ایان
شاخصها از حیث برخی متغیرهای زمینهای پاسخگویان نیز مورد مقایسه قرار گرفات .باه
دو دلیل مه بر این متغیرهای زمینهای یا ویژگیهای جمعیتشناختی پاساخگو یان تأکیاد
نمودهای  .نخست ،هنگامی که نربهای دینداری در میان زیرگروههای یک جمعیات ماورد
مقایسه قرار میگیرند ،فرد بایستی ابتدا بپذیرد که این نربها میتوانند باا ٔ
هماه ویژگیهاای
جمعیتشناختی آن گروهها تغییر یابند و بهطور پیشینی ،دلیلی برای تمایز بخشیدن و جدا
کردن تأثیرات مرتب با تحصیالت افراد از سایر ویژگیهای آنان ،که مرتب با جنسیت ،سن،
وضعیت زناشویی و  ...است ،وجود ندارد .دوم ،این احتمال همواره وجود دارد که دینداری
پایینتر پاسخگویانی که تحصیالت دانشگاهی دارند ممکان اسات تاابعی از تفاوتهاای
جمعیتشناختی آنان نسبت به سایر پاسخگویان باوده باشاد (یانااکن ،اساتارک و فیناک،
 .)1991بدینترتیب ،دینداری ایرانیان مسلمان بر اساس زیرگروههای جمعیتی آنان محاسبه
ٔ
شماره ( ،)1نتایج این مقایسه را به نمایش گذاشته است.
و مقایسه شد .جدول
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جمعیت مسلمانان ایرانی
جدول شماره ( .)2دینداری بر اساس ز یرگروههای
ِ
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اعتقاد به

بیاعتقاد

خداوند

به خداوند معاد

نمازخوان بینماز

روزهگیر

به معاد

دائمی

دائمی

اعتقاد به بیاعتقاد

روزهنگیر

دانشگاهی*

%91.3

%1.9

%94.3

%1.7

%21.4

%9.1

%47.4

%11.3

سایرین

%99.1

%1.3

%93.7

%1.3

%36

%3

%4..4

%9.3

میزان تفاوت

-1/9

+1/4

-1/1

+1/4

-1/2

+3/1

1/1

+1

معناداری

1/17

1/41

1/11

1/12

مردان

%91.2

%1.1

%94.7

%1.9

%31.9

%9.1

%44.1

%11.3

زنان

%99.3

%1.3

%92.4

%1.9

%27.1

%3.1

%49.2

%1

میزان تفاوت

-1/9

+1/3

-1/7

+1

-1/3

+2

-4/1

+3/3

معناداری

1/11

1/113

1/111

1/111

جوانان

%91.1

%1.7

%94.4

%1.7

%33.1

%1.3

%43.1

%11.1

بزرگساالن

%99.1

%1.4

%92.2

%1.1

%29.2

%4.3

%31.2

%9.4

میزان تفاوت

-1/4

+1/3

-1/1

+1/2

-14/4

+3/1

-7/4

+1/7

معناداری

1/13

1/11

1/13

1/111

مجرد

%91.4

%1

%93.7

%1.1

%31.1

%11.7

%41.1

%11.4

متأهل

%99.3

%1.3

%92.4

%1.1

%27.2

%4.4

%49.9

%9.1

میزان تفاوت

-1/9

+1/7

-1/7

+1

-13/4

+2/3

-1/1

+1/3

معناداری

1/114

1/111

1/111

1/111

شهری

%91.1

%1.7

%94.4

%1.7

%33.1

%1.3

%43.1

%11.1

روستایی

%99.1

%1.4

%92.2

%1.1

%29.2

%4.3

%31.2

%9.4

میزان تفاوت

-1/4

-1/1

+1/2

-14/4

+3/1

-7/4

+1/7

معناداری

1/13

+1/3

1/11

1/111

1/13

* منظور از «تحصیلکردگان دانشگاهی» ٔ
کلیه پاسخگویانی است که  1سال یا بیشتر تحصیالت دانشگاهی داشتهاند.

یافتههای مندرج در جدول شماره ( )1حکایت از آن دارد کاه دیناداری «تحصایلکردگان
دانشگاهی» از حیث دو شاخص اصلی اعتقادت مذهبی و دو شاخص اعمال واجب ماذهبی
اندکی کمتر از جمعیت عمومی مردم بوده است .البته ،ایان تفااوت در اعتقااد باه خداوناد و
اعتقاد به معاد از لحای آماری معنادار نشده اسات و ایان بدینمعناسات کاه نمیتاوان باین

تحصیلکردگان دانشگاهی با عموم مردم از حیث اعتقااد باه ایان دو رکان رکاین دیان اساالم
تفاوتی واقعی قائل شد .همچنین ،نسبتهای باالی  91درصد معتقدان به خدا و حیات پا
از مرگ در میان تحصیلکردگان دانشگاهی حکایت از التزام مذهبی بسیار بااالی آناان از ایان
حیث داردٔ .
نکته حائز اهمیت این است که نسبتهای این دو شاخص اعتقادی دینداری نشان
میدهند میزان تفاوتی که تحصیلکردگان دانشگاهی را از جمعیت عمومی مسالمانان ایرانای
جاادا نمااوده ،در اکثاار مااوارد ،بزرگتاار از تفاااوت پاسااخگویان از حیااث سااایر متغیرهااای
زمینهایشان نیست یعنی ،بزرگتر از تفاوتهایی نیست کاه ماردان را از زناان ،جواناان را از
بزرگساالن ،مجردها را از متأهلها ،و شهرنشینان را از روستانشینان جدا نموده است.
ٔ
سانجه منفارد التازام مناساکی دیان در ایاران)
از حیث شاخص «پایبندی به نماز» (بهترین
ً
شکافی به ٔ
اندازه حدود یکو نی درصد ،نسابت تحصایلکردگان دانشاگاهی را کاه دائماا نمااز
میخوانند را از نسبت متناارشان از عموم مردم جادا نماوده اسات ( 21.4درصاد در برابار 23
درصد) .ولی این میزان از شکاف ،بیش از  3برابر کمتار از مقادار شاکاف میاان ماردان از زناان
( 31.9درصد در برابر  27.1درصد) 9 ،برابر کمتر از مقدار شکاف میان جوانان از بزرگساالن و
همچنین ،شهرنشینان از روستانشینان ( 33.1درصد در برابر  29.2درصد) ،و  9.3برابر کمتر از
مقدار شکاف میان مجردان از متأهالن ( 31.1درصد در برابر  27.2درصد) میباشد.
درخصوص دومین عمل واجب دینی یعنی «پایبندی به روزه در مااه رمضاان» نیاز نتاایج
اماره ( )1حکایاات از آن دارد کااه ناارب پایبناادی بااه ٔ
مناادرج در جاادول شا ٔ
روزه واجااب بارای
تحصیلکردگان دانشگاهی با جمعیت عمومی مردم مشابه و یکسان است ( 47.4درصد برای
هر دو گروه) .درحالیکه ،این نرب بر اساس سایر ویژگیهای زمینهای پاسخگویان ،غیرمشابه
ٔ
فاصله کمتار ماردان از زناان ( 44.1درصاد در برابار 49.2
و متفاوت است :حدود  3درصد
ٔ
فاصله کمتر جواناان از بزرگسااالن و شهرنشاینان از روستانشاینان
درصد) ،بیش از  7درصد
ٔ
( 43.1درصد در برابر  31.2درصد) ،و همچنین ،نزدیک به  9درصد فاصله کمتر مجردان از

متأهالن ( 41.1درصد در برابر  49.9درصاد) .هماانطور کاه مالحظاه میشاود ،اکثار ایان
تفاوتها بزرگتار از تفاوتهاای ماذهبیباودن میاان تحصایلکردگان دانشاگاهی باا ساایر
پاسخگویان است .این بدان معناست که اگرچه میزان مذهبیبودن تحصیلکردگان دانشگاهی
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اندکی کمتر از عموم مردم است ،ولی میزان این تفاوتها بزرگتر از تفاوتها میاان جنسایت،
ٔ
منطقه جغرافیایی سکونتی آنان نیست.
سن ،وضعیت تأهل و

از آنجا که نرب دینداری تحصیلکردگان دانشگاهی ممکن است تاابعی از تفاوتهاای
جمعیتشناختی پاسخگویان و ٔ
زمینه مذهبی آناان باا ساایر پاساخگویان قبال از ورود باه
دانشگاه بوده باشد ،ضروری دیده شد تا از طریق تحلیل رگرسیون تأثیر خالص تحصایالت
دانشگاهی را با کنار گذاشتن اثر متغیرهای مذکور بهدست آوری  .در واقع ،تحلیل رگرسیون
این امکان را به ما میدهد تا با کنترل عواملی که بهعنوان پیشبین دینداری شناخته یا فارع
ٔ
گاروه هادف (تحصایلکردگان دانشاگاهی) را باا
گرفته شدهاند ،با اعتبار بیشتری دینداری
عموم مردم مقایسه کنی .
 .6تحلیل رگرسیون از اثر خالص تحصیالت دانشگاهی بر دینداری
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قبل از وارسی نتاایج ،الزم اسات توضایحاتی درخصاوص چگاونگی سااخت متغیرهاای
مربوطه ارایه شود .به دلیل مسائل مربوط به افزایش اعتبار در تحلیل رگرسیون ،بهترین کاار
آن است که سؤاالت یا ّ
معرف های منفرد مرباوط باه اجازای مختلاف دیناداری را در درون
مقیاسهایی قرار دهی که هر یکُ ،بعدی از دینداری را مورد سنجش قرار میدهند مشروط
به اینکه همبستگی بین سؤاالت یا ّ
معرفهای درون هر مقیاس به ٔ
اندازه کافی قوی باشد .به
همین منظور ،دینداری ابتدا به سه ُبعد اعتقادی ،عاطفی و رفتاری تقسی شدُ .1بعد اعتقادی
دینداری با هشت گویه در خصوص اعتقاد به خداوند ،پیامبری حضرت محمد(ص) ،قرآن
مجید ،معاد ،عدل الهی ،عصمت و شفاعت پیامبر اسالم ،و وجود فرشتگان یا مالئکه مورد
سنجش قرار گرفت که همبستگی درونی این مقیاس با شاخص آلفای کرونبااب معاادل باا
 1/93یعنی عالی ارزیابی شدُ .بعاد عااطفی دیناداری نیاز باا هشات گویاه در خصاوص
احساسات مذهبی همچاون :معنویات خااص حاین عباادت ،حضاور خداوناد ،تارس از
خداوند ،توبه ،نزدیکی به خداوند ،پاسخ خداوند به خواستههای فرد ،توجاه همیشاگی باه
خداوند و همچنین ،کمكگرفتن از خداوند ،توکل و نذر کردن (ناذر کاردن غیار از عمال
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1برای دیدن استداللهای اقامهشده در چگونگی مفهومسازی دینداری با سه ُبعد اعتقادی ،عاطفی و رفتاری ر .ک .به :طالبان .1393

کردن به نذر است .نذر نوعی درخواست نمودن از خداوند است) مورد سنجش قرار گرفت.
همبستگی درونی این مقیاس با شاخص آلفای کرونباب معادل با  1/13یعنی بسیار خاو
ارزیابی شدُ .بعد رفتاری دینداری شامل دو نوع «فردی» و «جمعی» از اعمال دینی بود کاه
سنجش اعمال دینی فردی با  1سؤال درخصوص نمازهای یومیه ،روزه گرفتن ،تالوت قرآن،
صدقه دادن ،و بهطور فردی دعا یا زیارتنامه خواندن و اعمال دینی جمعی نیز با  1ساؤال
در خصوص شرکت در نماز جمعه ،نماز جماعت در مسجد یا ادارات ،شارکت در مراسا
بزرگداشت جشنهای مذهبی(مثل ،مولودیهاا و اعیااد ماذهبی) ،شارکت در هیئتهاای
مذهبی ،شرکت در مراس تاسوعا و عاشورا ،شرکت در مراسا دعاا (مثال ،دعاای کمیال،
دعای توسل ،زیارت عاشورا و  ،)...شرکت در مراس روضه یا عزاداری ،و شرکت در مراس
شبهای احیاء در ماه رمضان صورت پذیرفت .همبستگی درونی این مقیااس 12گویاهای
ّ
نیز با شاخص آلفای کرونباب معادل با  1/91یعنای عاالی ارزیاابی شاد .شااخص مرکاب
دینداری از ترکیب وزنی سه ُبعد اعتقادی ،عاطفی ،و رفتااری دیناداری بار اسااس تکنیاك
«تحلیل مؤلفههای اصلی» در تحلیل عاملی ساخته شد.
ٔ
سنجه «زمینه مذهبی خانوادگی» ابتدا از پاساخگویان خواساته
همچنین ،برای ساخت
شد تا میزان مذهبی بودن مادر و پدر خویش را در یك مقیاس صفر تا بیست معین نمایناد.
ٔ
مؤلفاه اول ایان سانجه در نظار گرفتاه شاد .ساپ  ،ارزیاابی
جمع ایان دو نماره باهعنوان
پاسخگویان از میزان تقید هر یك از والدینشان به اعمال مذهبی مه (نماز خوانادن ،روزه
گرفتن ،مسجد رفتن ،نماز جمعه رفتن ،و شرکت در مراس روضه و هیئات ماذهبی) ماورد
ٔ
مؤلفاه
پرسش قرار گرفت .1جمع این ده نمره (پنج عمل مذهبی برای مادر و پادر) باهعنوان
دوم در نظر گرفته شد .در گام بعدی ،از نتایج گویهای استفاده شد کاه از پاساخگو پرسایده
بود که کدامیك از والدینشان بیشتر تأکید داشتهاند که وی نماز بخواند گزینههای پاساخ
عبارت بودند از مادر ،پدر ،هر دو ،و هیچکدام .چون این متغیر ،متغیری مقولاهای باود باه
ّ
ٔ
ٔ
نشاانه تاالش
گزیناه اول ،کاه
یك بردار دوشقی یا متغیر تصنعی تبدیل شد بهنحویکه ساه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1برخی جامعهشناسان نیز از همین شاخص برای سنجش « ّ
جو مذهبی خانوادگی» (فیچتر )171 ،1929 ،یا «جامعهپذیری
مذهبی خانوادگی» (روف و هوگ 419 ،1911 ،کورنوال 311 ،1919 ،استولز )321 ،1119 ،استفاده نمودهاند.
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ُ
ُ
ٔ
گزیناه آخار ،کاد صافر
والدین در اجتماعیکردن مذهبی فرزندشان بوده است ،کد یاك و
ٔ
ٔ
سانجه دیناداری ،از ترکیاب
سنجه «زمینه مذهبی خاانوادگی» ،همانناد
گرفت .در نهایت،
وزنی متغیرهای مذکور بر اساس تکنیك «تحلیل مؤلفههای اصلی» در تحلیل عااملی پا
از استاندارد کردن نمرهها ساخته شد .نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه برای بارآورد
اثر خالص تحصیالت دانشگاهی بر دیناداری پاساخگویان پا از کنتارل ساایر متغیرهاا
ٔ
شماره ( ،)3ایان نتاایج را در قالاب ضارایب اساتاندارد رگرسایون
گزارش میشود .جدول
دینداری بر متغیرهای زمینهای پاسخگویان منعک نموده است.
جدول شماره ( .)3دینداری بهعنوان تابعی از تحصیالت عالیٔ ،
زمینه مذهبی و سایر ویژگیهای جمعیتشناختی
تحصیالت
دانشگاهی
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مرد
مجرد
شهرنشین
سن
درآمد
ٔ
زمینه
مذهبی
2

اعتقادات
دینی
-1/11
()1/13
-1/13
()1/119
-1/14
()1/13
-1/14
()1/17
-1/119
()1/71
-1/11
()1/39
+1/14
()1/111
1/13
1/111

احساسات
دینی
+1/11
()1/33
-1/19
()1/111
-1/11
()1/111
+1/12
()1/111
+1/14
()1/14
-1/11
()1/33
+1/19
()1/111
1/17
1/111

اعمال
دینی
+1/117
()1/71
-1/19
()1/111
-1/19
()1/111
+1/12
()1/111
+1/17
()1/111
-1/11
()1/11
+1/33
()1/111
1/13
1/111

دینداری
کل
+1/119
()1/22
-1/11
()1/111
-1/11
()1/111
+1/12
()1/111
+1/12
()1/114
-1/14
()1/14
+1/31
()1/111
1/14
1/111

* اعداد داخل پرانتز نشان ٔ
دهنده سطح معناداری آماری است.

الزم به ذکر است که در جدول شماره ( ،)3ضرایب اساتاندارد رگرسایون در ساطر اول
مربوط به متغیر تصنعی تحصیلکردگان دانشگاهی در برابر پاساخگویانی اسات کاه فاقاد
ٔ
تجربه دانشگاهی بودهاند و نشان میدهد تا چه حد دینداری (در هر یک از ابعاد یا در کل)

تحت تأثیر تحصیالت دانشگاهی بوده است .با توجه به عالئ ضرایب رگرسیون ،یافتاههای
مندرج در این سطر حکایت از آن دارند که تحصیالت دانشگاهی فقا در ُبعاد اعتقاادات
دینی بوده که مطابق با انتظار تز سکوالریزاسیون اثری منفی یا کاهشای از خاود نشاان داده
است که البته ،به دلیل معنیدار نبودن آماری (1/13

) نمیتوان به آن اعتمااد نماود .در

مقابل ،اثار تحصایالت دانشاگاهی بار ساایر مقیاسهاای دیناداری بارخالف انتظاار تاز
سکوالریزاسیون ،مثبت بوده است که البته ،به آنهاا نیاز باه دلیال معنایدار نباودن آمااری
نمیتوان اعتماد نمود.
در هر حال ،نتایج مندرج در جدول شماره ( )3حکایت از آن دارند کاه بعاد از کنتارل
ویژگیهااای جمعیتشااناختی و زمینا ٔاه مااذهبی پاسااخگویان ،اثاار خااالص تحصاایالت
دانشگاهی بر ابعاد و کلیت دینداری بسیار ناچیز یا نزدیک به هیچ باوده و از حیاث آمااری
ً
غیرمعنادار است .به عبارت دیگر ،با کنترل متغیرهای مذکور روشن گردید که دینداری نسبتا
ٔ
تجرباه تحصایل در
کمتر تحصیلکردگان دانشگاهی در مقایسه با سایر پاساخگویانی کاه
دانشگاه نداشتهاند(منعک شده در جدول قبلی) را نمیتوان به تحصیل در دانشگاه نسبت
داد .همااانطور کااه از مقایسا ٔاه ض ارایب رگرساایون مربااوط بااه زمینا ٔاه مااذهبی خااانوادگی

ٔ
زمیناه ماذهبی
پاسخگویان استنباط میشود ،تفاوت دیناداری را بایاد بیشاتر تحات تاأثیر

خانوادگی پاسخگویان دانست ناه تحصایل در دانشاگاه .در واقاع ،دادههاای ایان تحقیاق
ً
حمایتی تجربی برای این استدالل فراه میآورند که آن چیزی کاه غالباا باهعنوان تاأثیرات
دانشگاه بر کاهش التزام مذهبی دانشجویان در مقایسه با همتایانشان ،که فاقد تحصایالت
دانشگاهی بودهاناد ،مطارح میشاود بیشاتر باهخااطر تفااوت در زمیناههای خاانوادگی و
جامعهپذیری ٔ
اولیه قبل از ورود به دانشگاه بوده نه این که محصاول تجربیاات آناان بعاد از
ورود به دانشگاهها باشد.
ٔ
 .7رشته تحصیلی دانشگاهی و دینداری

چنان که پیش از این گفتاه شاد ،یکای از مه تارین پیشبینیهاای تجربای ماأخوذ از فارع
ناسازگاری میان عل و دین در تز سکوالریزاسیون عبارت از آن بود که دینداری عالماان علاوم
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سخت(علوم طبیعی) پایینتر از دینداری عالمان علوم نرم (علوم انسانی و اجتماعی) میباشد.
متأسفانه ،به دلیل نبود هرگونه داده درخصوص دینداری اساتید دانشگاهها در ایران ،ارزیابی یا
ً
بررسی تجربی یک چنین گزارهای با جمعیت عالمان دانشگاهی فعال امکانناپذیر نیسات .باا
وجود این ،میتوان یک گام به عقب رفت و بهجای اسااتید ،دیناداری دانشاجویان رشاتههای
ّ
مختلف در ایران را مورد مقایسه قرار داد .برای این مها  ،از دادههاای پاژوهش ملای «سابک
زندگی دانشجویان» (ایسپا )1394 ،اساتفاده گردیاد .جمعیات تحقیاق ماذکور شاامل ٔ
کلیاه
دانشجویان دانشگاههای دولتی ایران بود که  1211دانشجؤ ،
نمونه این تحقیق را تشکیل دادند.
البته ،جهت استنباط معتبر و ارزیابی تجربی سادهتر ،دو ٔ
گروه تحصیلی «هنر» و «کشاورزی و
ّ
ً
دامپزشکی» به دلیل قلت دانشجویان حذف گردیده و کال جمعیت دانشجویان در چهار گروه

تحصیلی «علوم پایه»« ،فنی و مهندسای»« ،پزشاکی»« ،علاوم انساانی و اجتمااعی» ماورد
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مقایسه قرار گرفت .همچنین ،با توجه به تفاوت در مفهومسازی دینداری در پاژوهش مزباور،
فق به دو عمل واجب دینی که در عرف مسلمانان ایرانی از اهمیات باهسازایی برخوردارناد،
اکتفاء شد .جدول شماره ( )4نتایج یک چنین مقایسهای را به نمایش گذاشته است.
جدول شماره ( .)4التزام رفتاری دانشجویان به مناسک واجب دینی بر اساس رشتههای دانشگاهی
علوم پایه
( 214نفر)
فنی و مهندسی
( 337نفر)
پزشکی
( 111نفر)
علوم انسانی و اجتماعی
( 1131نفر)

نمازخوان دائمی

بینماز

روزهگیر دائمی

روزهنگیر

%42.1

%14.7

%41.3

%13.4

%41.3

%11.3

% 37

%12.4

%31.3

%13.3

%41.3

%11.7

%41.4

%11.1

%37.4

%11.1

یافتههای مندرج در جدول شماره ( )4نشان میدهند که از حیث ایان دو شااخص مها
دینداری در ایران ،دانشجویان گروههای علوم سخت (علوم پایه ،فنی و مهندسی ،و پزشاکی)
بهطور متوس دیندارتر از همتایان خود در علاوم نارم (علاوم انساانی و اجتمااعی) بودهاناد:

متوس نسبت ملتزمان دائمی به نماز در میان دانشجویان گروههای علوم ساخت :3 42.3
( )31.3 + 41.3 + 42.1بیشتر از دانشجویان علوم نرم ( 41.4درصاد) اسات .در مقابال،
ً
نسبت دانشجویان گروههای علوم سخت کاه اصاال نمااز نمیخوانناد + 13.3( : 3 17.3
ً
 )14.7 + 11.3کمتر از دانشجویان علوم نرم ( 11.1درصد) است .عیناا هماین الگاو بارای
ً
ٔ
فرضیه منبعاث از تاز
متغیر پایبندی دانشجویان به روزه نیز مشاهده میشود که کامال مغایر با
ناسازگاری عل با دین بوده و برای یک چنین فرضیهای داللت ابطالی دارد.
 .8نتیجهگیری

ٔ
ٔ
ٔ
مفروضاه کنشاگر
چنباره «
مطالعه علمی دین تحات
علوم اجتماعی در اکثر تاریخ خود در
نااامعقول» قارار گرفتااه بااود .رفتارهااای مااذهبی باار اساااس تفکاار ابتاادایی ،انگیزشهااای

رواننژندی ،و شرطیسازی اجتماعی تبیین میشدند و افول دیان و دیناداری نیاز باهعنوان
پیامد اجتنا ناپذیر روشنگریهای عل و پیشرفتهای تکنولوژیاک دیاده میشاده اسات.
ٔ
مفروضه کنشگر ناامعقول بنیانهاای تجربای چنادان قاویای
اگرچه ،دیدگاههای مبتنی بر
ٔ
سایطره
نداشتند ،ولی به مدت بیش از یک قرن ،پژوهشهای علمی درخصوص دیان را در
ٔ
تجرباه
خود قرار داده بودند .در واقع ،کاهش اعتقادات و اعماال ماذهبی افاراد بار اسااس

تحصیالت دانشگاهی از دیرباز بهعنوان یکی از مکانیسا های اصالی سکوالریزاسایون در
سطح فردی تصور شده بود.
از اواخر قرن بیست و بهویژه اوایل قارن بیساتویک مجموعاهای فزایناده از دادههاای
ٔ
مطالعه علمی دین معیو میباشد .بسیاری از
تجربی نشان دادهاند که این رویکرد سنتی به
این دادهها ،بهطور جدی ،با مدعاهای قدیمی ولی همچناان محباو دانشپژوهاان علاوم
اجتماعی مبنی بر «ناسازگاری عل با دیان»« ،افاول و زوال تادریجی دیان» و «ریشاههای
آسیبشناختی التازام ماذهبی» در چاالش بودهاناد .همچناین ،جامعهشناساان بار مزایاای
ٔ
مطالعه علمی دیان باهعنوان «پاارادایمی جدیاد» باه بحاث و
رویکرد انتخا بخردانه در
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مجادله مشغول شدهاند .1برخی از جامعهشناسان دین تالش زیادی نمودهاند تا نشان دهناد
که مردم در کنشهای مذهبی و انتخا هاای دینای خاود ،همانناد کنشهاا و تصامیمات

سکوالر یا غیردینیشان ،منطقی و عقالنی عمل میکنند (یاناکن 1997 ،هچتر1997 ،1
استارک و فینک 1111 ،استارک.)1112 ،

از سویی دیگر ،شواهد ارائهشده در ٔ
مقاله حاضر نشان داد که اکثر ادبیات حجی مربوط
ٔ
سایطره پاارادای
به ارتباط تحصیالت دانشگاهی با کاهش دینداری دانشجویان کاه تحات
ٔ
فرضیه ناسازگاری عل با دین تولید شاده باود ،از حمایات تجربای الزم
سکوالریزاسیون و

برخوردار نیست .به عالوه ،تحلیل دادههای مربوط به دینداری مسلمانان ایرانی نشان داد که
نمونه تحقیق بیشتر تحتتأثیر ٔ
تفاوت دینداری جمعیت ٔ
زمینه مذهبی خاانوادگی آناان باوده
ً
است نه تحصیل در دانشگاه .به عبارت دیگر ،به این نتیجه رسیدی که آن چیازی کاه غالباا
بهعنوان تأثیرات دانشگاه بر کاهش التزام مذهبی دانشجویان در مقایسه با همتایانشاان کاه
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فاقد تحصیالت دانشگاهی بودهاند ،مطرح میشود ،بیشتر باهخااطر تفااوت در زمیناههای
خانوادگی و جامعهپذیری ٔ
اولیه آناان قبال از ورود باه دانشاگاه باوده ناه ایان کاه محصاول
تجربیات آنان بعد از ورود به دانشگاهها باشد.
ً
در پایان ،مجددا تأکید میشود که با توجه به اهمیت مسئلهای همچون نتایج گسترش
آموزش عالی در دینداری تحصیلکردگان دانشگاهی در ایران ،انجام تحقیقات طولی
بهشکل پانلی ضرورت تام دارد تا یک چنین دادههایی ما را قادر سازند با اطمینان و اعتبار
ّ
ٔ
تجربه دانشگاهی بر دینداری افراد نتیجهگیری کنی  .اگرچه،
بیشتری درخصوص تأثیر علی
ٔ
مطالعه حاضر همواره در معرع چالش و تجدید نظر در پرتوی تحقیقات بیشتر
نتایج

بهویژه با دادههای طولی است ،ولی امیدواری که دیگران را به تحقیق بیشتر و تحلیل
عمیقتر وادار ساخته باشی .
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 .1برای مروری به این مجادالت ر .ک .به :چاوز و گورسکی 1111 ،استارک و فینک 1111 ،لچنر 1117 ،بروس1111 ،
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