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چکیده
عرفیشدن یکی از مفاهیم مهم در عرصه جامعهشناسی دین به شمار میرود که محل مناقشهی نظریهپردازان گوناگون بوده
است .بر اساس نتایج پژوهشهای مختلف ،برخی چنین استدالل میکنند که عرفیشدن آیندهی حتمیِ تمامی جوامعی است
که روبه توسعه داشته یا چنین برنامهای را در پیش گرفتهاند .در مقابل ،برخی دیگر ،با تردید دراین نظر ،بروز و گسترش
عرفی شدن را در جامعه مرتبط با عوامل مختلفی از جمله دینِ رایج در آن جامعه میدانند .بر اساس نظریهی عرفیشدن ،ظهور
و گسترش این فرایند در یک جامعه با عوامل مختلفی در ارتباط است .از جمله متغیرهایی که برخی نظریهپردازان آن را با
زمینههای مساعد برای عرفیشدن مرتبط میدانند ،سن است .آنها معتقدند که گروههای سنی جوان در جامعه نسبت به
گروههای با سنین باالتر بیشتر مستعد تغییر در ارزشها ،نگرشها و کنشهای سنتی خود هستند .در نتیجه این گروه بیشتر
امکان تغییر از اندیشهی دینی به اندیشه ی عرفی را دارند .این پژوهش بر آن است تا ضمن مطالعه و سنجش تجربی شاخص
ی مسلمان یعنی شهروندان تهران بزرگ ،به بررسی این فرضیه بپردازد که آیا عرفگرایی در
عرفیشدن در یک جمعیت ایرا ن ِ
افراد با سن آنان رابطه دارد .روش پژوهش متناسب با هدف تعمیمپذیری و کمیتپذیری نتایج ،پیمایش بوده است .جمعیت
آماری شامل تمامی شهروندان  51تا  51سال تهران بزرگ بوده که از این میان  5011نفر به روش اتفاقی انتخاب شدهاند.
نتایج پژوهش دو محور اساسی داشت .نخست این که شاخص عرفی شدن و ابعاد گوناگون آن نزدیک به سطح متوسط قرار
داشته است .عالوه براین بررسی رابطه عرفیبودن با سن جمعیت مورد بررسی این فرضیه را تأیید کرد که گرایشهای عرفی در
میان جوانان بیشتر از گروههای سنی باالتر بوده است .به بیان دیگر ،نشان داده شد که عرفیبودن با سن رابطهای معکوس دارد.
کلیدواژهها :دین ،عرفیشدن ،عرفگرایی ،مقایسه نسلی ،مسلمانان.

 - 5دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران
 - 0دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
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طرح مسأله

به زعم بسیاری از آنان که نقش دین در جامعه امروز ،دغدغه پژوهشی آنهاست ،عرفیشدن ،3فرایندی عام است که دیر
یا زود همه جوامع را به مانند تجربه غرب ،دربرمیگیرد .این دیدگاه به طور خاص نظریه عام عرفی شدن را نمایندگی می
کند که شامل گروهی بزرگی از نظریه پردازان کالسیک و معاصر میشود .در مقابل ،گروه دیگری معتقدند که در این
باره نمی توان با قطعیت سخن گفت .آنان دین را در جامعه دارای نقشی تمام نشدنی و جایگاه آن را جایگاهی بی بدیل و
بدون جایگزینی با نهادهای دیگر می دانند .این دیدگاه به ویژه با رخدادهای دهه پایانی قرن بیستم و سالهای ابتدایی قرن
بیست و یکم که شامل نمونه های متعددی از انقالب اسالمی ایران در دهههای پایانی قرن بیستم تا قدرتنمایی حزب اهلل
لبنان در دهه اول قرن بیست و یکم را شامل می شود ،قوت بیشتری گرفته است.
در مقابل تقابل نظری یادشده در باال که به ویژه در حوزه جامعهشناسی دین و آنجا که نظریههای عرفیشدن تکوین
یافته ،مشاهده می شود ،جهان شامل حداقل سه دسته از جوامع است که بر اساس نسبت آنها با فرایند عرفی شدن از هم
متمایز می گردند .دسته ای از جوامع عمالً از سالهای پیش به طور ارادی در مسیر عرفی شدن گام برداشته و در حال
حاضر در این طی طریق ،تثبیت شدهاند .برخی دیگر از جوامع آنهایی هستند که با برنامه و یا بدون اراده دولت و به طور
طبیعی در مسیر عرفی شدن قرار گرفتهاند .در این کشورها ،یا به دلیل سیاستهای عامدانه دولت(مانند ترکیه) ،یا به دلیل
پیاده سازی کامل الگوی دولت غیر دینی(مانند غالب کشورهای افریقایی ،به ویژه افریقای مرکزی و جنوبی) ،عرفیشدن
راهی است که پذیرفته شده و حتی برای رسیدن به قافله پرشتاب و در حال پیشرفت جهانی ،مطلوب تلقی میشود .اما
دسته سومی از جوامع که البته به نسبت دو دسته دیگر در اقلیت هستند نیز وجود دارند و آن ،جوامعی اند که به دلیل
استقرار حکومت دینی و یا غ لبه کامل ساختار اجتماعی مبتنی بر دین ،هنوز شواهد معارض با عرفگرایی 4بر شواهد
موافق با آن غلبه دارد .در نتیجه اگر نتوان با قاطعیت در مورد تمامی این جوامع از جامعه دینی و یا به اصطالح قدسی
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سخن گفت ،دست کم ،در مورد نفوذ فرایند عرفیشدن نیز تردید جدی در آنها وجود دارد .جامعه ما ،ایران نیز یکی از
جوامع دسته سوم است .جامعه ایران از یک سو با وقوع انقالب اسالمی در سال  7711( 7351میالدی)خود یکی از موارد
نقیض نظریه عرفیشدن بوده است .از سوی دیگر ،با این انقالب ،دولت دینی در خاصترین وجه آن در دنیا مستقر شده و
به ع نوان متولی اصلی نهاد دین در جامعه ،دین اسالم را مبنای تمامی تعامالت فردی و گروهی در جامعه تعیین کرده
است .از سوی دیگر ،این کشور نیز به مانند هرکشور دیگرِ خواهان پیشرفت و توسعه ،تالش کرده تا با استفاده از
الگوهای رایج حکمرانی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،بتوان د نمونه مطلوبی از حکومت دینی در جهان ارایه کند .در این
مسیر ،به ناگزیر دانشگاهها به شیوه ای که در غرب رایج بوده ساخته شده و توسعه یافته ،الگوهای مدیریت بر اساس اصول
و نظریه های کارایی سازمانی مورد تأکید واقع شده ،بخشهای مهمی از عناصر اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی(به عنوان
نمود اقتصاد سرمایهداری) در عین توجه به بخش تعاونی(به عنوان نشانهای از اقتصاد سوسیالیستی) مستقر شده ،و حتی
شیوه کار رسانه های مکتوب و دیداری و شنیداری نیز به تبعیت از رسانههای جهانی است .تمامی نشانههای یادشده ،از
ایران را که تجربه سالها اس تقرار نظام پهلوی را به عنوان یک نظام سکوالر بر خود دیده ،تصویری چندگانه ارایه می کند.
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این تصویر چندگانه به نوبه خود پرسش مهمی را تداعی میکند که «ایران در مسیر یک جامعه دینی گام برمی دارد و یا
در حال عرفی شدن است؟» آنچه در این مطالعه پیگیری میشود ،پاسخ به همان پرسش اساسی با مطالعه تجربی و
واکاوی نمودهای عینی عرفیبودن در میان افراد است .هدف کلی این است که مشخص شود فرایند موجود در جامعه
ایران ،به سوی جامعه دینی یا به اصطالح قدسی به پیش می رود ،یا برعکس ،این جامعه را به سوی عرفیشدن سوق
میدهد؟
پیشینه تجربی
پژوهشهای خارج از کشور
6

اندرسن( )0272در مطالعهای با استفاده از دادههای پیمایش دین و کلیسا در اروپای وسعتیافته در سال  0226انجام داده،
نقش دین را در جامعه ایرلند مورد بررسی قرار دادهاست .نتایج تحقیق نشاندهنده نوعی انتقال در هویت دینی و معنوی
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جوانان  71تا  07ساله کاتولیک ایرلندی بوده است .بر این اساس ،عادتوارههای 1نوین دینی در این جوانان پدیدار شده
است .آنها در حالی که تقید خاصی به کاتولیسیسم دارند ،اما گرایش به نوعی خودمختاری در دینداری را نشان میدهند؛
امری که خالف آموزهها و ماهیت مذهب کاتولیک در وجه سنتی آن به شمار میرود.
ال مورد غفلت واقع میشود ،یعنی با بررسی
ریح( )0227در پژوهش خود عرفی شدن را از رویکردی که به زعم او معمو ً
سیاستهای دولت ،در دانمارک مورد بررسی قرار میدهد .ریح استدالل کرده که نظریههای فعلی عرفیشدن توجه کافی
به نقش دولت نداشته اند .در این مقاله ،دولت به عنوان یک کنشگر که تمایل به حفظ حاکمیت خود در برابر دولتهای
دیگر دارد ،نگریسته می شود .او مجموعه سیاستهای دولت را در بخش آموزش ابتدایی و نقش دینی در آن ،بین سالهای
 7122تا 7722بررسی کرده است.
ژونی( )0227در مطالعهای نظری به بررسی نظریه عرفیشدن در مورد چین می پردازد .مقاله او بر اساس سه دوره
تاریخی به بخشهای متمایزی از مباحث تقسیم میشود :دوران مدرن نخستین(قرن  72تا  ،)77دوران مدرن(اواخر قرن 77
تا قرن  )02و دوران معاصر( 32سال اخیر) .این تقسیمبندی زمانی بر اساس رابطه دین و مدرنیته در طی تحوالت تاریخی
چین بودهاست .در مورد دوره سوم ،این مقاله به بررسی این میپردازد که چگونه سیاستهای دولت در مورد دین در
جمهوری خلق چین ،چگونه بر اساس نظریه عرفیشدن میتواند فهم شود .بر اساس مطالعهی ژونی ،تمایزیابی نهادی که
در نظریهی عرفیشدن یکی ا ز عوامل موثر بر این فرایند است ،نه لزوماً به جدایی دولت از نهاد دین ،بلکه در مقابل
میتواند داللت به یک نوع مداخلهی جدید دولت داشته باشد.
ولف( ) 0221در پژوهشی دیگر به مطالعه عرفی شدن در آلمان پرداخته است .او در مطالعه خود با استفاده از اطالعات
موجود در س ه دهه اخیر ،مانند جمعیت مسیحیان کاتولیک و پروتستان ،مشارکت مذهبی و برخی متغیرهای دیگر ،فرایند
عرفیشدن در این کشور را به محک تجربه آزموده است .بنابراین ،دادههای مورد تحلیل در این مطالعه ،دادههای اسنادی
مانند آمارهای جمعیتشناختی پیروان ادیان و اعضای کلیساها بودهاست .پژوهش یادشده به نتایجی موافق با نظریه عام
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عرفیشدن دست یافته است .بر این اساس نتیجهشده که دینداری همراه با مشارکت در کلیسا در آلمان کاهش یافته است.
عالوه براین ،دینداری فردی ،یعنی صرفنظر از مشارکت در کلیسا نیز کاهش نشان میدهد.
فرانک( )0227در پژوهشی فرضیاتی را آزمون می کند مبنی بر اینکه رشد اقتصادی ،صنعتی شدن ،افزایش سواد و نرخ
باروری کم ،میزان دینداری را کاهش می دهد .این مقاله فرضیات عرفیشدن را مبنی بر اینکه دین در اثر رشد اقتصادی،
محوریت کمتری در امور اجتماعی و سیاسی دارد ،آزمون میکند .بر خالف فرضیات اولیه ،نتایج این مطالعه نشان
میدهد که کاندیداهای عرفگرا تنها در مناطق روستایی موفق به کسب کرسیهایی شدند.
اِکالند ،پارک و ولیز( )0221در مطالعهی خود با هدف بررسی تأثیرات علم بر عرفیشدن ،در پی مقایسه میزان دینداری
بین دو نمونه از دانشمندان رشته های علمی(علوم طبیعی و علوم اجتماعی) بر آمدند .نتایج تحقیق نشاندهنده یک کاهش
در میزان دینداری این دو گروه دانشمند همراه با تغییر در الگوی دینداری آنان است
هالمن و دراالنس( )0226در پژوهش خود برای بررسی میزان عرفیبودن اروپای امروز ،به مطالعه عرفگرایی مردم
اروپا پرداخته اند و برای این کار ،دینداری افراد را با تأکید بر بعد باور دینی عالوه بر عمل دینی به عنوان شاخص
عرفگرایی ،مورد بررسی قرار دادهاند .بر اساس یافته های تحقیق ،این نظر که دینداری در اروپا ،یک نوع باور بدون
تعلق 7است رد میشود.
بولزندال و بروکس( )0225در پژوهشی دیگر با استفاده از داده های پیمایش اجتماعی عمومی 72در آمریکا در فاصله
سالهای  7710تا  ،0222تغییرات نگرشی اعضای گروههای مذهبی مختلف را نسبت به چند موضوع(جنسیت ،سقط جنین
و روابط جنسی) مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش به زعم پژوهشگران آن ،داللتهایی بر محدودیت نظریه عرفی
شدن دربرداشته است .به بیان دیگر ،نمیتوان گفت که در همه گروههای مذهبی ،تکثر نگرشها نشانگر نگاه عرف گرا یا
متناظر با آن باشد.
نوریس و اینگلهارت( ) 0224در پژوهش خود به بررسی جایگاه و نقش اجتماعی دین در جهان پرداختهاند .مطاعلهی
آنها بر اساس اطالعات پایاگه دادههای بررسی ارزشهای جهان( )WVSو بررسیهای ارزشهای اروپایی( )EVSانجام شده
که دادههای بیش از  15درصد از جمعیت جهان همراه با طیف کاملی از جوامع با وضعیتهای اقتصادی و سیاسی و دینی
گوناگون را شامل میشود .یکی از کشورهایی که در این جمعیت مورد بررسی قرار گرفته ایران بوده است .چارچوب
نظری این پژوهش مبتنی بر این فرض است که اساساً تقید به دین در شرایط ناامن ،ناپایدار ،هماراه با فقر و وضعیت
نامساعد اقتصادی و نیز مخاطره آمیز قوت می یابد .فرضیه نخست مبتنی بر این است که مردم جوامع صنعتی پیشرفته به
طور فزایندهای نسبت به رهبران و نهادهای دینی بیتفاوت شده و کمتر تمایل به مشارکت در فعالیتهای دینی دارند.
فرضیه دوم بر اساس این انتظار است که است که سنت های فرهنگی دینی مسلط در هر جامعه اثر متمایزی بر باورهای
اخالقی و نگرشهای اجتماعی معاصری که در میان مردم این کشورهای رایج است میگذارد .اما چنانچه عرفیشدن در
کشورهای صنعتی روی دهد ،میتوان انتظار داشت که نفوذ سنتهای دینی بیش از همه کشورها در این کشورها کم
شدهباشد.
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بر اساس فرضیه سوم ،اهمیت ارزشهای دینی درکشورهای پساصنعتی به نوبه خود از مشارکت منظم در اعمال دینی که
نمونه آن شرکت در مراسم عبادی و انجام منظم نماز و مراقبه میباشد ،کاسته است .فرضیه در چهارم مشارکت دینی
منظم به ویژه فعالیتهای دسته جمعی در مراسم عبادی میتواند به ترغیب فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و نیز حمایت از
احزاب مذهبی بینجامد .فرضیه پنجم نیز بر این اساس است که تقید بیشتر به دین و دینداری قوی که بیشتر در کشورهای
فقیر وجود دارد ،موجب نرخ باروری و جمعیت فزاینده در این کشورها است.
برای بررسی این شاخصها ،نوریس و اینگلهارت عالوه بر مقایسه بین ملیتی و روندهای طولی در مقایسه بین مقاطع
زمانی ،به مقایسه نسلی در جوامع مورد بررسی نیز پرداختهاند .در نهایت ،فرضیات اصلی تحقیق مورد تأیید قرار گرفته
است؛ فرضیاتی که به زعم پژوهشگران ،حاصل نوعی بازنگری در نظریهی سنتی عرفیشدن و تحلیل این فرایند بر اساس
شرایط و متغیرهای مربوط به احساس امنیت هستیشناختی است
فیلیپس( )0224در مطالعهی خود به آزمون تجربی نظریه بازار دینی از نظریههای مهم جامعهشناسی دین میپردازد .بر
اساس این نظریه چنین ادعا می شود که جدایی دین از کلیسا موجب واردارکردن نهادهای دینی به رقابت با سایر نهادهای
اجتماعی با هدف جلب پیروان و مخاطبان بیشتر خواهد شد .یافتههای پژوهش فیلیپس در مورد آمریکا هم نشاندهندهی
تأثیر مثبت تمایزیابی اجتماعی و جدایی دولت و کلیسا بر میزان مشارکت مذهبی در آمریکا را تأیید میکند .اما او نیز
مانند صاحبنظران نوعرفیشدن ،معتقد است که این نتیایج لزوماً داللت به نقض فرایند عرفیشدن در آمریکا نیست.
فورسِت( )0223در پژوهشی به مطالعه عرفی شدن در نروژ پرداخته است .او در این پژوهش دو ایده نزول جایگاه دین و
نیز خصوصیشدن آن را در دو نهاد وابسته به دولت در نروژ یعنی زندان و ارتش در مورد مسیحیان مورد بررسی قرار داده
است .عالوه بر این ،از میان پیروان ادیان دیگر ،مسلمانان نیز مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج به دست آمده نشان داده که
هیچ نزول معناداری در کارکرد کلیسا و مرکز خدمات دینی در این دو نهاد مورد بررسی مشاهده نشده است.
مگوئیر و وتربی )7771( 77در مطالعهی خود برای آزمودن عرفی /قدسی بودن محتوای برنامههای تلویزیونی ،به بررسی
تعداد زیادی تبلیغات تلویزیونی دست زده اند .نتایج بررسی آنها نشان داد که تنها موارد اندکی مورد از کل تیزرهای
تبلیغاتی مورد مطالعه ،دارای محتوای دینی یا ماوراءالطبیعی بوده است .پژوهشگران چند تبیین احتمالی در باب یافتههای
به دستآمده ،مورد اشاره قرار دادهاند.
پژوهشهای داخلی

پژوهشهای انجام شده در ایران ،همانطور که پیش از این نیز اشارهشد ،غالب ًا یا به بررسی مفهوم عرفیشدن یا
عرفگرایی به کلیت آنها نپرداختهاند ،یا در صورت پرداختن به کلیت مفهوم ،در سطحی نظری باقی مانده و اساس ًا
مدعایی در سطح تجربی ندارند.
مهم ترین پژوهش انجام شده در کشور در باب عرفی شدن ،کاری است که شجاعیزند( )7317به عنوان پایاننامه
دکتری خود انجام داده است .در این پژوهش ،پس از تشریح ابعاد مفهومی و نظریههای عرفی شدن و نیز بررسی تجربه
تاریخی مسیحیت و عرفی شدن جوامع مسیحی ،به مقایسه ماهیت دو دین اسالم و مسیحیت پرداخته شده است .پژوهشگر
با این مقایسه ،تالش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا اسالم و جوامع مسلمان نیز به همان راهی خواهند رفت که
55 - Brenan Maguire & Georgie Ann Weatherby
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مسیحیت و جوامع مسیحی رفتهاند؟ در نهایت او اگرچه پاسخ قطعی در مورد آینده متفاوت جوامع مسلمان نسبت به
جوامع عرفی شده در غرب نمی دهد ،اما به استناد ماهیت متفاوت دو دینِ مستقر ،به طور مشخص آینده محتوم عرفی را
در مورد اسالم و جوامع مسلمانی مانند ایران مورد تردید قرار میدهد.
ساالری( )7311در پ ژوهشی که به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خود انجام داده ،به بررسی گرایش به عرفیشدن در
میان روحانیان پرداخته است .یافتههای توصیفی مطالعه نشان می دهد که هرچه از میزان تحصالت حوزوی طالب گذشته
باشد گرایشهای بیشتری به عرفیشدن دارند .به بیان دیگر ،طلبههایی که تازه به حوزه وارد شده اند دارای گرایشهای
عرفیبیشتری نسبت به همقطاران دیگر قدیمیترشان هستند.
خسرو خاور ،)0221(70در پژوهش خود به زندگی روزمره و به ویژه سبک فعالیتهای اوقات فراغت 73که نقش مهمی در
فرایند عرفیشدن دارد ،توجه دارد .برای این کار ،او احساسا ت دینی بین مردان و زنان جوان را در ایران ،به ویژه شهر
مذهبی قم مورد بررسی قرار داده است .بر اساس یافتههای پژوهش ،درک دینی نسل دوم پس از انقالب ،تغییر یافته است.
آنها خواهان انتخاب شخصی مسیر زندگی و به چالش کشیدن هنجارهای دینی و محدودیتهای خانوادگی هستند که
میراثدار آناند.
کامران منصف )0224(74در مطالعهای که به عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه بریتیش کلمبیا 75انجام
داده به بررسی عرفی شدن سیاسی در جامعه ایران پرداخته است .عقیده غالب در باره جهان اسالم این است که این جوامع
عرف گرایی و مدرنیته را رد کرده و همچنان مقید به اسالمگرایی خود هستند .اما در این پژوهش ،منصف به نتایجی مبنی
بر متفاوت بودن موردِ ایران رسیده است .نتیجه کلی پژوهش این است که گرایش و تقاضا به سوی عرفیشدن در
ناآرامیهای اجتماعی ،الگوهای رأیدهی و فعالیتهای گروههای مخالف سیاسی ،قابل مشاهده است.
نایبی و آزاد ارمکی( )7315در پژوهش خود به رابطه بین تحصیالت عالی(دانشگاهی) و عرفگرایی پرداختهاند .در
اینجا فرضه اصلی آنها این است که تحصیل علم به عنوان دیدگاهی عرفی می تواند موجب عرفگرایی افراد شود.
دادههای مطالعه از دو گروه از جوانان گردآوری شده است؛ یکی دانشجویان دانشگاه های تهران و دیگری جوانان تقریب ًا
همسال با آنان از تهران که دارای تحصیالت عالی نبودهاند .یافتههای نشان داد که اعمال دینی(تقید به احکام شرعی و بجا
آوردن مناسک دینی) در بین مردم عمومیت دارد ،اما عمومیت آن خاصه در مناسبک دینی کمتر از عمومیت اعتقادات
بنیادی به دین است .این یافتهها تأییدی بر تساهل مردم در انجام اعمل دینی تلقی شده است.
آزاد ارمکی و غیاثوند( ،) 7317در پژوهشی دیگر به بررسی دینداری دانشجویان شش رشته دانشگاه تهران ،به عنوان
نمودی از عرفگرایی آنان پرداختهاند .در این مطلعه با اتخاذ رویکردی به نام «بیشکلی دینورزی» ،دینداری جمعیت
مورد نظر بررسی شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که در مجموع دینداری دانشجویان مورد بررسی در سطح
باالتر از متوسط قرار دارد .در میان ابعاد مختلف دینداری ،بعد شناختی یا همان دانش دینی بیشترین و بعد مناسکی
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دینداری کمترین میانگین را نشان داده است .در میان مولفه های فردی و جمعی بعد مناسکی ،هم بیشتر توجه افراد به
بخش فردی عبادات و مناسک بوده است .بنابراین مولفهی جمعی تقید به مناسک در این نمونه چندان قوی نبوده است.
سراجزاده( )7771نیز در پژوهشی به عنوان پایان نامه دکتری خود به سنجش دینداری پرداختهاست .برای سنجش
دینداری در این مطالعه از سنجه گالک و استارک استفادهشده است .بر اساس یافتههای این تحقیق ،دانشآموزان
دبیرستانی حاضر در نمونه در مجموع دارای گرایشها و عالیق دینی باالیی هستند .سراجزاده از نتایج این مطالعه خود به
عنوان داللتهایی بر خالف نظریه عرفی شدن عام یادکرده است(سراجزاده.)7771 ،
در پژوهشی دیگر طالبان ( ) 7317با هدف بررسی تجربی دینداری نوجوانان کشور ،از الگوی گالک و استارک
( )7766استفاده کرد و با اضافه کردن بعد دانش دینی به ابعاد آن و گسترش زیر مؤلفههای این ابعاد ،تالش کرد به
ارزیابی نسبی میزان صحت و سقم اظهارها و قضاوت های متفاوت موجود در زمینۀ دینداری نوجوانان کشور دست یابد.
در این تحقیق ،ابزار سنجش دینداری شامل مقیاسی  05گویهای است که ابعادی مانند میزان اعتقادات دینی ،پایبندی به
مناسک فردی و جمعی ،تجارب دینی ،ابعاد پیامدی دین و نیز میزان دانش دینی پاسخگویان را مورد بررسی قرار میدهد.
بر اساس نتایج تحقیق تنها اقلیت ناچیزی از جوانان دانش آموز از لحاظ اعتقادات دینی ( اعتقاد به خدا ،پیامبر ،معاد،
قرآن ،بهشت و جهنم) ضعیف محسوب میشدند .در مجموع نتایج این مطالعه دینداری نوجوانان را در سطح متوسط به
باال نشان داده است.
موج نخست بررسی ارزشها ونگرشهای ایرانیان (رضایی ،)7312،به منظور اندازه گیری ارزشها و نگرشهای
اجتماعی حاکم در میان مردم انجام شد .برای دینداری ،در مجموع برای سنجش تمامی ابعاد ،تنها  1گویه تهیهشده که
درباره نگرش ها و رفتارهای دینی(عمل به فرایض) است .موج دوم این پژوهش ملی(گودرزی )7310 ،تالش میکند تا با
تولید داده های اجتماعی ،بیش از هرچیز به این پرسش پاسخ دهد که مردم ،جامعه خود را چگونه میبینند؟ در این جا نیز،
برای سنجش دینداری بیشتر به نگرش و رفتارهای دینی توجهشدهاست و به عالوه ،تفکیک دقیقی میان ابعاد دینداری
وجود ندارد.
میرسندسی( )7313در پژوهشی با عنوان «مطالعه میزان و انواع دینداری» در صدد است تاثیر عواملی همچون ارتباط با
رسانههای جهانی ،تعلق به نظام سیاسی ،محیط دانشگاه و ارتباط با مراکز و افراد مذهبی را بر ابعاد و انواع دینداری
بسنجد .جمعیت آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاههای شهر تهران تشکیل میدهند .در مجموع ،این تحقیق نشان
میدهد که نظام سیاسی بیشترین تأثیر را بر شکل گیری تمایز میان انواع دینداریها در بین دانشجویان داشتهاست و با
توجه به پایین بودن شاخصهای تعلق دانشجویان به نظام سیاسی ،آنها در مسیر تمایز با دینداریهای مورد نظر نظام سیاسی
گام بر میدارند.
حبیبزاده خطبهسرا( )7314در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی انواع و میزان دینداری در بین
دانشجویان دانشگاه تهران» به بررسی انواع و میزان دینداری و سهم هر نوع از دینداریها در بین دانشجویان تهران
پرداخته است .نتایج بدست آمده نشانگر این است که میزان پایبندی دانشجویان به ابعاد مختلف دینداری از واریانس قابل
توجهی برخوردار است بطوریکه پاسخگویان در ابعاد اعتقادات دینی ،اخالق و تکالیف فردی بیشترین نمره و در عبادت
جمعی ،عبادت فردی و دانش دینی کمترین نمره را اخذ کردند.
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پویافر( ) 7316در پژوهشی که با هدف اصلی مقایسه عملکرد مدلهای مختلف سنجش دینداری انجام داده ،به سنجش
میزان دینداری دانشجویان خوابگاهی دانشگاه سمنان پرداخته است .در این مطالعه سنجههای دینداری برآمده از سه مدل
متعلق به گالک و استارک ،شجاعی زند و خدایاری فرد مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج به دست آمده نشان داد که از
سنجش با استفاده از هر سه سنجه ،دینداری جمعیت مورد بررسی در سطحی باالتر از متوسط قرار دارد.
طالبان( ) 7311نیز در پژوهش ملی سنجش دینداری ،به بررسی میزان دینداری ایرانیان مسلمان پرداخته است .در این
پژوهش که با استفاده از نمونهای تصادفی در  7استان کشور انجام شده ،دینداری ایرانیان با استافده از مدل سنجش
دینداری تدوین شده از سو ی پژوهشگر مورد سنجش قرار گرفته و کمابیش نتایج پژوهشهای دیگری که دینداری را در
ایران در سطحی باالتر از متوسط گزارش کرده اند ،نشان داده است.
دو پژوهش جامع دیگر در سنجش دینداری انجام شده است که باید گفت تنها پژوهشهای ملی دینداری جامع در
کشور هستند که با نمونه گیری در تمامی استانها انجام شدهاند .خدایاری فرد( )7311و کاظمی( )7317در پیمایشهای
جداگانهای دینداری ایرانیان مسلمان را سنجیدهاند .خدایاری فرد با به کارگیری و استفاده از همکاری تیمی از
پژوهشگران و متخصصان روانشناسی و جامعهشناسی سنجهای برای سنجش دینداری «اقشار مختلف ایران» ساخته است.
اما کاظمی در پیمایش ملی خود ،با واکاوی ابعاد و مولفه های دینداری در پژوهشهای پیشین داخلی و خارجی ،مدلی
بومی را برای سنجش دینداری در ایران ساخته و بر اساس آن دینداری ایرانیان مسلمان را مورد بررسی قرار داده است .در
نهایت نتایج و یافتههای این پیمایش های ملی دینداری کمابیش مانند سایر مطالعات دینداری در ایران ،داللت بر سطح
باالی دینداری در ابعاد اعتقادی و سطوح کمتر دینداری در ابعاد عملی داشته است.
بر اساس آنچه از پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور مرور شد ،چند نکته کلی به دست میآید .نخست
آنکه در پژوهشهای انجام شده در غرب به ویژه پژوهشهای جدیدی که در اینجا مورد اشاره قرار گرفت ،همچنان نگاه
تردید آمیز در باب صادق بودن نظریه عرفیشدن عام ،نمودی پررنگ دارد .نکته دیگر این که اغلب قریب به اتفاق
پژوهشهایی که تاکنون در ایران به صورت تجربی انجام شده ،برای سنجش عرفگرایی و عرفیشدن ،به سنجش بعدی از
عرفی شدن و عرفگرایی ،یعنی دینداری اکتفا کردهاند.
مفهوم عرفیشدن
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واژه انگلیسی سکوالر مشتقی است از کلمه التین سکیولوم که به معنی نسل یا یک دوره ،و یا روح دوران به کار
می رفت و گاه ب ر طول یک دوره نیز داللت داشت .بعدها این کلمه التین به صورت مبهمی بکار رفت ،به طوریکه هم به
معنی یک دوره زمانی بی پایان به کار می رفت که از نظر مذهبی خنثی بود و هم به این دنیا که در کنترل شیطان است
داللت داشت ،که معنی اخیر از نظر مذهبی منفی بود .در قرون وسطی مفهوم این دنیا هم تا حدی به صورت خنثی به کار
می رفت به طوریکه عبارتی چون روحانی سکوالر 71ضدیت با مذهب را القا نمی کرد.
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اولین باری که کلمه سکوالر شدن با معنایی نزدیک به کاربرد امروزین آن مورد استعمال قرار گرفت ،در جریان
مذکرات صلح وست فالیا 77بود .در آنجا ن مایندگان فرانسه این واژه را ،که به انتقال کنترل امالک و داراییهای کلیسا به
دولت داللت داشت ،جعل کردند .بیشتر مباحث بعدی کاتولیکها که به این داللت خاص از سکوالر شدن ناظر بودند آن
را شر مطلق می دانستند ،با وجود این ،کلیسا با کلیه این نقل و انتقاالت مخالف نبود و کلمه سکوالر شدن به طور کلی
مفهومی توصیفی و خنثی داشت  .در قرن هیجدهم گروهی مدعی بودند که اصوال کلیه داراییهای کلیسا باید به دولت
منتقل گردد .البته در جریان انقالب فرانسه ،این اصل به همه حوزه های زندگی تسری داده شد(شاینر.)7313 ،
بر اساس تعریف عامی که پیش از این نیز به آن اشاره شد ،عرفی شدن ،فرایندی است که طی آن موقعیت و اهمیت دین
نزد فرد در عرصه اجتماع تنزل می یابد و برداشتهایی صرفاً دنیوی از تعالیم و غایات دینی غالب میشود(همیلتون.)7317 ،
عرفی شدن ،عرفگرايی ،الئیسیته

در تمایز بین عرفیشدن و عرفگرایی به طور خالصه باید گفت عرفی شدن به یک فرایند در حال جریان اجتماعی
مربوط است .اما عرف گرایی ،مربوط به یک گرایش فکری ،ایدئولوژیک یا مکتب فکری مربوط است و جنبه ارزشی-
توصیهای دارد.
شجاعیزند اشاره می کند که هاروی کاکس ،برای پرهیز از افتادن در خلط بین دو مفهوم یادشده ،بر تمایز بین
عرفیگرایی و عرفیشدن تأکید میکند(شجاعیزند .)57-51 :7317 ،اما الئیسیته ،مفهومی دیگر است که گاه با عرفی
شدن یا عرفگرایی ،خلط می شود .در یک تعریف اولیه و مقدماتی الئیسیته همان گونه که در زادگاهش ،فرانسه تعریف
و تبیین شده ،آن چیزی است که از اتحاد دو مضمون سیاسی ،الزم و ملزوم و جدایی ناپذیر تشکیل شده است -7 :جدایی
دولت و بخشهای عمومی جامعه از نهاد دین و کلیسا و مشخصاً استقالل دولت نسبت به ادیان و ارجاعات مذهبی و -0
تضمین و تأمین آزادی از سوی دولت الئیک برای همه اعتقادات اعم از مذهبی و غیر مذهبی .بنابراین ،الئیسیته ،جدایی
دین از سیاست نیست .در عین حال الئیسیته و سکوالریسم و همچنین سکوالریزاسیون نیز متفاوتاند .منطق الئیسیزاسیون،
یک ویژگی کشورهای کاتولیک است .در اینجا دولت و بخش عمومی برای رهایی خود از سلطه کلیسا بسیج میشود و
قدرت سیاسی را از دست کلیسا خارج می کنند و حوزه عمل کلیسا را از حاکمیت سیاسی به گستره جامع مدنی انتقال
میدهند.
اما در منطق سکوالریزاسیون ،با تغییر و تحول توأم و تدریجی دولت ،دین و بخشهای مختلف فعالیت اجتماعی
مواجهایم .آنجا که کلیسای پروتستان بر خالف کلیسای کاتولیک ،نه تنها به مثابه قدرتی در برابر و در رقابت با دولت
عمل نمی کند ،بلکه نهادی است در دولت و کم و بیش تابع قدرت سیاسی .در اینجا فرایند دنیوی شدن نهادهای اجتماعی
به طور تدریجی و کم و بیش آرام بدون رودر رو شدن دولت با کلیسا انجام میشود(وثیق .)77-76 :7311 ،بنابراین ،در
مقابل این که در سکوالریزاسیون با فرایند نزول دین ،موقعیت ،اهمیت و اقتدار آن در جامعه مواجهایم ،در الئیسیته یک
نوع جدایی یا طرد دین از عرصه حاکمیت سیاسی مشاهده میشود .این امر لزوماً به معنی نفی حضو دین در عرصه
اجتماعی و جامعه مدنی نیست.
نظريههای عرفیشدن

- Westphalia
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سه نظریهپرداز کالسیک جامعه شناسی ،یعنی دورکیم ،مارکس و وبر ،خود آغازگر نظریههای عرفیشدن بودهاند،
هرچند که هدف مستقیمشان در برخی آثار مطالعهی جایگاه و نقش اجتماعی دین نبوده باشد .مارکس که عزم ویژه خود
را بر مطالعهی جامعهی تحت استیالی سرمایه داری قرار داده بود ،دین را یکی از لوازم و ابزارهای در دست نظام
سرمایهداری برای توجیه موجودیت خود و استمرار بقای آن میدانست .بر همین اساس است که حتی کلیت دین برای او
تقریب ًا چیزی بیش از یک ایدئولوژی نیست .ایدئولوژی که با توجیه و تفسیری مساعد نظامِ مستقر ،به کارِ حفظ وضع
موجود میآید ،به بهترین شکل میتواند در دین تبلور یابد .این نظام توجیهگر هم طبقات باال و هم طبقات پایین جامعه،
هر دو را – هریک به دلیلی متفاوت با دیگری -دیندار و وفادار به دین نگه میدارد.
دریچه نگاه دورکیم به موضوع تا حدی متفاوت است .او دین را دارای کارکردهای مهم اجتماعی میدید؛
کارکردهایی که بر خالف نظر مارکس ،غیر واقعی کاذب و گمراه کننده نبوده و نیستند .اما تمامی کارکردهای اجتماعی
دین که به اختصار در چهار گونهی حیات بخشی ،انسجام بخشی ،نشاط بخشی و انضباط بخشی خالصه میشوند ،به ویژه
مختص جوامع سنتی هستند(کوزر .)7312 ،دین در جامعهی سنتی پاسخگوی پرسشهایی است که بشر پاسخ آنها را از
طریق مکانیزمهای معرفی دیگر درنیافته است .اما در جامعهی جدید که علم معیار نوین حجت آوری شده است ،هر روز
پاسخ پرسشهای بیشتری روشن میشود .در جامعهی جدی د که نظام تقسیم کار اجتماعی به طور فزایندهای پیچیده شده و
این روند پیچیده شدن همچنان ادامه دارد ،هرچه بیشتر نقشهایی را که پیش از این نهاد دین برعهده داشته ،به نهادهای
دیگر واگذار شده است .نهاد نوین آموزش وظیفه اجتماعیسازی کنشگران اجتماعی را هم از خانواده و هم از نهاد دین
کم کرده و خود برعهده گرفته است .همزمان با نقشهای اجتماعی نهاد دین ،اقتدار آن در جامعه نیز رو به کاهش
گذارده است .همزمان ،تأثیر مهمی که دین به مدد پاسخ به پرسشهای اساسی انسان میداده به دلیل رشد و توسعه و
اهمیت روزافزون علم رو به کاهش گذارده است.
بنابراین ،دورکیم ،در عین حال که نگران جامعهی بدون دینِ یکپارچه ساز و انسجام بخش -از جمله جامعهی فرانسه
که خود در آن زندگی میکند -است ،این شرایط را طبیعی تلقی میکند .بنابراین ،راه حل پیشنهادی او به هیچ وجه
بازگشت به جامعهی دینمدار نیست .او در فصل انتهای اثر ویژهاش «صور بنیانی حیات دینی( »)7313پیشنهاد میکند تا
وقتی برای مسایل و پرسشهای بشری پاسخی پیدا نشده ،به پاسخها و حجت های دین رجوع شود .اما بالفاصله پس از
رسیدن علم به قلههای رصدِ دشتهای نادانی ،زمان رجوع به علم فرا میرسد.
تحلیل وبر هم از روند تغییرات جوامع ،نتایجی تا حدی مشابه با دیدگاههای مارکس و دورکیم دارد .او به به ویژه با
تحلیل نه چندان مفصل اما بیبدیلش در مورد ویژگیهای سرمایهداری و ارتباط آن با تحول دینی پروتستانتیزم شناخته
میشود .هرچند تراوشات ذهن دایره المعارفی وبر بر قلم و آثار او شامل موضوعات متنوعی از اقتصاد ،تا دولت ،مناسبات
اجتماعی و دین را شامل میشود ،اما مطالعه نظامهای دینی بخش مهمی از آثار و پژوهشهای او را شامل میشود .هرچند
دسترسی محدود او به منابع دست اول در مورد فرهنگ ها و ادیان شرقی تحلیل او را دچار نقصهایی کرده ،اما شالوده
نظریه او را مقایسه بین جوامع غربی با جوامع سنتی شرق بر اساس همان مطالعات یادشده ساخته است .او در اخالق
پروتستان و روح سرمایهداری( ) 7314تالش دارد تا نشان دهد که چگونه تغییر ذهن دینی مسیحیت غربی ،منجر به
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تحوالت مهمی در عرصههای عینی اجتماعی ،به ویژه اقتصاد شده است ،تا حدی که مهمترین منبع تحوالت بعدی در
غرب ،یعنی سرمایهداری از آن نتیجه شده است.
وبر با مقایسه بین جوامع غربی با جوامع شرقی ،همچنین مقایسه بین جوامع کاتولیک و پروتستان الگوی فعالیت
اقتصادی بین این جوامع را بررسی میکند .او مشاهده میکند که به عنوان نمونه در آلمان ،اکثریت رهبران تجاری،
صاحبان سرمایه و نیز کارگران ماهر و حتی بیشتر کارشناسان فنی و اقتصادی بنگاههای جدید پروتستان هستند(وبر:7314 ،
.)47
پیتر ال .برگر در حالی که رویکرد عام وبر را میپذیرد ،تالش کرده تا ضمن ارایه یک نظریه عام در باب عرفیشدن،
مفهوم دورکیمی امر مقدس را با از خودبیگانگی در نگاه مارکس تلفیق کند .برگر عرفیشدن عمومی(انزوا و تنزل
ساختاری دین) را از عرفیشدن فردی(فقدان مقبولیت دین در سطح تجربه انسانی) تفکیک میکند .از آنجا که مسیحیت
سنتی دیگر انحصار نمادها ،باورها و شهایر دینی را در اختیار ندارد ،انسانها با تعداد زایدی ار نظامهای متعارض اعتقادی
مواجه میشوند که نمیتوانند به شکلی موفقیتآمیز ،واقعیت اجتماعی را معنادار کنند .در نتیجه ساختار مقبولیت

02

دیدگاههای دین لرزان و مخاطره آمیز میگردد .برگر همانند وبر متذکر میشود که عرفیشدن فایندی است که مذهب
پروتستان و سرمایه داری آن را به راه انداخته است.از نظر برگر بخشهای عمومی مسلط ،یعنی صنعت ،سیاست و قانون از
سلطه الزام آور معانی دینی آزاد شدهاند ،به طوری که ما جهان را چندپاره و بیثبات احساس میکنیم .بنابراین بین
تغییرات ساختاری ناشی از تولید سرمایهداری و خالء تجربی باورهای اخالقی که به طور فزایندهای خودسرانه میشوند،
رابطه مهمی وجود دارد(ترنر .)016-015 :7311 ،وبر که در دوره نخست پژوهشیاش از مدافعان تز عرفیشدن عام
جوامع بود(برگر  ،)7767طی سالهای بعد با مشاهده واقعیتهای تجربیِ نقیض نظر خود را کامالً تغییر داد(برگر .)7777
الکمن می گوید که ویژگی جوامع معاصر ،عدم نیاز به نظامهای فراگیر ارزشی است .زیرا آنهابه مشروعیت مذهبی نیاز
ندارند .دین به جنبه ای از زندگی خصوصی تبدیل میشود و به گزینش فردی از میان انواع گزینهها ارتباط پیدا میکند،
گزینههایی که می توان آنها را تبدیل به یک نظام ارضای شخصی کرد .همین قضیه الکمن را به این استدالل سوق
می دهد که جوامع نوین شاهد دگرگونی ژرفی در رویکرد مذهبیاند ،به این شکل که از «استعالهای بزرگ» که با امور
اخروی ،زندگی و مرگ سرو کار دارند ،روی برگردانده و به «استعالهای کوچک» زندگی که با تحقق نفس ،اباز وجود
و آزادیهای شخصی سروکار دارند ،روی آوردهاند(همیلتون.)377 :7317 ،
پیتر بال استدالل کرده است که مفهوم عرفیشدن ،بخشی از نظریهی جامعهی نوین است که در اصل از واکنش
روشناندیشی د برابر سنت مذهبی مسیحی سرچشمه میگیرد ،همان سنتی که سمتگیری معرفتی شدیدی دارد و بر
باورداشت به سمیت شناختهشده تأکید میورزد .به نظر بال نظریه عرفیشدنِ روز افزون ،به عنوان افسانهای که از نظ
عاطفی تفسیر منسجمی از واقعیت را به دست میدهد ،تا اندازهای کارکرد دارد .از دیدگاه بال ،خود این نظریه به جای آن
که یک نظریه علمی باشد ،در واقع یک آموزه مذهبی است .به عقیدهی او از آنجا که دین کارکردهای اجتماعی
ضروری را بر عهده دارد ،دوباره در کانون اشتغاالت فرهنگی ما جای خواهد گرفت .براین اساس ،با وجود عقلگرایی و
مبنای علمی و تکنولوژیک جامعه نوین ،دین خصلت متعالیاش را از دست نخواهد داد(همان.)011 :
- pluasibility trusture
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از نظر ویلسون عرفی شدن مربوط به واقعیت از دست رفتن تأثیر دین بر جامعه و سطوح نهادین و فردی آن میشود.
برای او ،عرفیشدن در سطح فردی به کاهش اقتدار کلیساها در تعریف آنچه مردم باید به آن اعتقاد داشتهباشند ،عمل
کنند و به عنوان اصول راهنمای اخالقی در زندگیشان بپذیرند ،مربوط میشود .به بیان دیگر ،پارسایی 07همچنان باقی
می ماند اما در عین حال ،از آنجا که مستقل از اقتدار دینی ،توسعه مییابد ،به عنوان یکی از شاخصهای عرفیشدن در
سطح فردی به شمار میآید .عالوه براین ،ویلسون بر پیامدهای فرایند عرفیشدن در جوامع مدرن تکید دارد و بر این
اساس ،او نظریه عرفیشدن خود را به این شکل میسازد که در آن ،فرایند عرفی شدن در پیوند با این جهانی شدن و
مالزم با جامعویشدن 00میبیند .همچنین ویلسون کلیسای کاتولیک را برای بررسی عرفیشدن در سطح نهادین مبنای
توجه و بررسی قرار می دهد .در نهایت این پرسش از سوی ویلسون طرح میشود که «در شرایط زوال اقتدار کلیسا از
یک سوی و شکلیابی ویژگیهای نظام آموزش بر اساس جامعهی مدرن ،کدام نهاد باید وظیفه اجتماعیسازی و انتقال
ارزشهای اخالقی به نسل جدید را در جامعه مدرن بر عهده گیرد؟ (دابلر »)0226 ،این همان پرسشی است که دورکیم در
پاسخ به آن ،انگشت اشاره را به سوی علم و عالمان نشانه میرود.
دابلر نیز معتقد است که شهور جنبشهای نوین دین بیشتر در جهت تقویت فرایند عرفیشدن است .براین اساس ،اگر
کسی تعریف خاصی از دین بر اساس لزوم اعتقاد به ماوراء الطبیعه داشته باشد ،بسیاری از جنبشهای نوین دینی ،اساس ًا
نمیتوانند دین تلقی شوند ،چه رسد به اینکه شاهد نقضی برای عرفیشدن باشند(دابلر .)1 :0226 ،در مقابلِ دابلر که بر
تأثیر مستقیم عواملی مانند تخصصیشدن در خرده نظام دینی بر فرایند تمایزیابی کارکردی در سطح کالن اجتماعی
تأکید می کند ،کسانی مانند استارک به محدودیتهای نظریه عرفیشدن و خودمحدودکنندگی این نظریه اشاره دارند و
اکنون این مفهوم را فراموششدنی میدانند(سواتز و کریستیانو .)3 :7777 ،
در ابتدای تالشهای نظری ،دانشمندان اجتماعی با خرسندی از تز عرفیشدن یاد میکردند ،در حالی که از نظر استارک
هیچ واقعیت تجربی مؤید آن نبود .در واقع تنها دستاویز چنین مدعایی ،این بود که عرفیشدن نتیجهی یک تغییر شگرف
بین واقعیت امروزین و آنچه در «عصر ایمان »03وجود داشته ،است .استارک( )7777به مطالعات متعددی از مورخان اشاره
می کند مبنی بر این که واقعیت پیشینی به نام عصر ایمان ،تنها یک نوستالژی [کاذب] است که اگر میزان مشارکت دینی
در آن زمان کمتر از زمان حال نبوده باشد ،حداقل در آن زمان نیز نقص بزرگی در این شاخص وجود داشتهاست .بر این
اساس ،استارک استدالل می کند که هیچ تغییرات معاصری در قلمرو مسیحی که مؤید تز عرفیشدن باشد ،رخ نداده
است .عالوهبراین استارک ارزیابی از تز عرفیشدن را به جوامع غیر مسیحی نیز گسترش میدهد؛ جایی که بررسی او
نشان میدهد با وجود مدرنیزاسیون شتابان در جوامع آسیایی ،تغییرات شدید در موقعیت ادیان سنتی آنها پدید نیامده
است(استارک .) 7777 ،در مقابل نظرات کسانی همچون استارک ،لخنر مدعی است که با وجود ارایه شواهد جدید و
استداللهای نظری در رد نظریه عرفیشدن ،این نظریه همچنان اعتبار و اهمیت کافی دارد .هرچند نتوان این نظریه را برای
جامعهشناسی کالن استفاده کرد ،اما به زعم او این عدم کاربرد در سطح کالن برای بررسی تغییرات عام اجتماعی،
21

- piety
 -00کلمه دقیقی که در متن آمده Societalization ،بود که ترجمهای بهتر ازجامعویشدن برای آن یافت نشد .در عین حال این
اصطالح ویلسون در عمل متناظر و تا حدی مترادف با همان مفهوم «این جهانیشدن» در آرای پیتر برگر است.
23
- Age of Faith
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خدشه ای کاربرد و فایده نظری آن ندارد .او این نظریه را همچون انبار مهمات جامعهشناسی دین میداند(لخنر.)7 :7777 ،
با این وجود او اذعان دارد که نظریه عرفیشدن نظریه کاملی نیست و نیاز به بازنگری دارد .بخشی از این نقص را مربوط
به قوممدارانه بودن نظریهی یادشده میداند(لخنر.)7777 ،
از نظر دیوید مارتین نیز تمامی جوامع مدرن تمایزیابی را تجربه میکنند و این فرایند تمایزیابی ،نقش دین را محدود
می سازد .اما قدرت و قابلیت ادامه حیات دین وابسته به الگوی نوسازی است که یک جامعه وارد تجربهی آن میشود.
تکثرگرایی یا انحصارگرایی ،هریک مسیر جداگانه را موجب خواهد شد .اگر روشنفکران با دین مخالفت ورزند،
پیامدهای روشنی خواهد داشت .با ترکیب چنین متغیرهایی -یعنی تمایزیابی ،تکثرگرایی و نقش روشنفکران -مارتین
نظریهی عمومی خود را میسازد .بر این اساس او مسیری خطی و یک سوی در فرایند عرفیشدن را رد میکند .در عین
حال او این نظر عام را در فرایندهای متفاوت و غیرمتجانس تغییر دین مورد تأیید قرار میدهد(مارتین 0225 ،به نقل از
لخنر.)0221 ،
گلدشتاین( )0227معتقد است که بر خالف تصور برخی از جامعهشناسان(مانند وارنر) در مورد خطیبودن فرایند
عرفیشدن در نظریه کالسیک ،این فرایند در نظریهی قدیمیِعرفیشدن حداقل مشتمل بر سه نوع فرایند است .به بیان
دیگر ،او این نظر را که نظریههای کالسیک جامعهشناسی و نظریهپردازان کالسیک عرفیشدن این فرایند را در یک
ت گسترش یابنده و عمومیتزا به سوی طرد هرچه بیشتر دین از عرصههای اجتماعی میبینند ،رد میکند.
جه ِ
در نهایت کسانی هم مانند کارپ( ،)0277هستند که معتقد است که دین همواره در طول تاریخ با وجود نوسانات و
فراز و نشیبهای گوناگون در جایگاه و موقعیت اجتماعیاش ،تقریباً وضعیت ثابتی داشتهاست .از اینرو ،بهتر است به
جای در نظر گرفتن عواملی مانند تکثرگرایی در تبیین جایگاه اجتماعی دین ،فراز و فرودهای آن را به عواملی زمینهساز
برای در تعداد و توان حامیان و پشتیبانان دین مربوط دانست.
آيندهی ايران و عرفیشدن

در مورد آینده جامعه ایران و جایگاه دین در آن نیز نظریات مختلی وجود دارد که کمابیش مبتنی بر دستهبندی یادشده
در باالست .شجاعی زند( 7312ب )411-413 :این نظریات را در پنج گروه کلی و اصلی مورد اشاره قرار میدهد.
 -1هنوز نوبت اسالم نرسیده است :نخستین دسته از نظریات ،معتقدند که عرفی شدن ،سرنوشت حتمی هر دین و
جامعهای است و دیر یا زود نوبت به اسالم و ایران هم میرسد .به عنوان نمونه حجاریان( )7317با مفروض داشتن
سرنوشت حتی عرفیشدن برای ایران به عنوان یک جامعه دینی ،در پی ارایه راهکاری برای حفظ حکومت دینی در عین
عرفی شدن جامعه ،بودهاست.
 -2چالشی سخت در پیش است :العطاس معتقد است که عرفیشدن ،نه تنها حامل یک جهانبینی غیردینی است ،بلکه
فراتر از آن ،ضد اسالم است؛ چرا که مبتنی بر یک دنیاگرایی محض و غایی است .بنابراین ،الزم است که مسلمانان به هر
طریق ممکن از رسوخ و ترویج آن در میان خود جلوگیری کنند.
 -3در اسالم موضوعیتی ندارد :بر این اساس ،چون در اسالم پدیدهای متناظر با کلیسا وجود ندارد تا مفارقت و
تخاصمی میان آن با دولت پدید آید و تجربه تلخ قرون وسطی را به وجود آورد ،وقوع فرایند عرفی شدن نیز در اسالم
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معنایی ندارد .از این نظر ،اساساًً عرصههای دینی و سیاسی در اسالم به قدر کافی از هم متمایزند که آن را از الئیسیته
بینیاز سازند.
 -4عرفیشدن ،سازگار با گوهر دين :از این نظر ،اگرچه ممکن است میان اسالم تاریخی تغییر یافته رایج بین مسلمانان با
فرایند عرفی شدن تعارض و چالشی مشاهده شود ،اما گوهر اصیل دین ،از جمله اسالم هیچ مغایرتی با این پدیده ندارد.
 -5اساساً چالشی وجود ندارد :کسانی مانند کچوئیان( )7314معتقدند که اسالم به مثابه یک دین کامل ،ظرفیتهای
الزم برای آبادانی و اصالح دنیا بر پایه مقتضیات زمانی را داراست و بنابراین ،دچار هیچ گونه چالشی با فرایند عرفیشدن
نخواهد شد.
بنابر آنچه در باال آمد ،نظریات مختلف در باب عرفی شدن اسالم ،به طور کلی سه دستهاند :یا قایل به سرنوشت
محتوم عرفی شدن همچون غرب ،یا معتقد به چالشی سخت ،اما امکان قدسی ماندن ،یا قایل به عدم مغایرت محتوای
اصیل و گوهر اسالم با عرفی شدن.
تعريف مفهومی و عملیاتی عرفیشدن

تعريف مفهومی :مفهم محوری و اصلی در این مطالعه که اساساً این پژوهش برای سننجش آن و پنیش از آن ،بنرای اراینه مندلی
جدید در سنجش تجربیاش بنا شده ،مفهوم عرفی شدن است .تعریف این مفهوم بر اساس جمعبندی مطالبی که در فصل پیش آمد،
عبارتست از « فرایندی اجتماعی که از طریق آن ،جایگاه ،اقتدار ،نقش و نفوذ اجتماعی نهنادین ،تنأثیر اجتمناعی و اهمینت دینن در
جامعه نزول یافته و تا حد کمترین میزان خود در این مولفهها به پیش میرود».
تعريف عملیاتی
در این پژوهش عرفیشدن را با شش بعد سنجش شدهاست؛  -7اعتقادات دینیِ ضعیف -0 ،هویت دینی ضنعیف -3 ،مینزان انندک
مشارکتدینمدار -4 ،ارزشهای دینی ضعیف -5 ،نگرشهای اجتماعی دینی ضعیف و  -6بی اهمیتی نمادهای دینی.
 -1اعتقادات دينی :این بعد به خوبی می تواند نشان دهد که فرد تا چه حد تقید به دین در ذهن خود دارد .عدم این تقید
ذهنی ،میزان از رهایشِ ذهنیتِ فرد از نمادها و اسطورهها و باورهای دینی را نشان میدهد که خود نشانهای از عرفیشدن به شمار
میرود.
 -2ابراز هويت دينی :بعد بعدی یعنی ابراز هویت دینی نشاندهندهی میزان تمایل فرد در عینیتبخشی به ابعاد دینیِ
شخصیت خود به ویزه در تعامالت اجتماعی با دیگران است .در موقعیتهای زندگی جدید ،برخی عوامل ممکن است فرد را برای
عدم ابراز گرایشها ،اعتقادات یا ارزشهای دینیاش تحت فشار قرار دهند.
 -3مشارکت دينمدار :این بعد به دو نوع شاخص که دو مولفهی این بعد رامیسازند مربوط میشود .نخستین مولفه،
عضویت در سازمانهای دینی است .عضویت به معنای حضور عملی و مستمر در فعالیتها و برنامههای یک سازمان دینی است،
هرچند هیچ فرم عضویت رسمی پرنشده و هیچ روال اداری برای این عضویت طی نشدهباشد.
 -4تقید به ارزشهای دينی :تقید به ارزشهای دینی در زندگی فردی و اجتماعی ،نقطهی مقابل تقید و اهمیت به
ارزشهای ضد دینی یا فارغ از دین مانند ارزشهای مدرن است .این تقید ،میزان اهمیت و مرجعیت دین را در اولویتهای زندگی،
تعریف ازموقعیتهای گوناگون ،درک مسایل محیط اجتماعی و حتی مواردی مانند نگرش تمایززا به ادیان ،مذاهب و فرقههای
دیگر موجب میشود.
 -5نگرشهای اجتماعی دينی :این بعد از عرفیشدن ،نشان میدهد که تا چه حد در نگرشهای اجتماعی افراد جامعه،
دین نقش دارد .البته این بعد از عرفیشدن نیز خود شامل چند مولفه است .نوع نگرش به ادیان ،مذاهب ،فرقهها و ایدئولوژیهای

مطالعهی عرفیشدن در میان ایرانیان مسلمان؛ مقایسه بین نسلی در تهران بزرگ63 /

دیگر ،نظر افراد در مورد برخی مسایل اجتماعیای و نگرش افراد در مورد حضور دین در حکمرانی و نهاد سیاست مولفههای این
بعد از عرفیشدن به شمار میروند.
 -6اهمیت نمادهای دينی :قرآن کتاب آسمانی مسلمانان ،سایر کتابهای دینی مهم مانند نهج البالغه ،مکانهای مقدس
مانند زیارتگاه ها و امکان متبرکه و حتی مساجد ،چهارده معصوم ،اولیای خدا(کسانی غیر از معصومان مانند زینب کبری(س) که از
احترام ویژه در دین برخوردارند) ،اشیای مقدس و متبرک(مانند کاغذی که نام اهلل روی آن نوشته شده باشد) و روحانیت و مراجع
تقلید همگی از مصادیق نمادهای دینی در این بعد ازعرفیشدن به شمار میآیند.
روش پژوهش
در این مطالعه هدف اصلی سنجش و مطالعهی بین نسلی عرفیشدن در سطح فردی در میان جمعیت شهروندان تهران بزرگ اسنت.
این کار به دلیل پیگیری نتایج قابل تعمیم به کل جمعیت ،منطقاً یک مطالعهی کمّی است که از رهگذر مطالعهای پیمایشی به عنوان
یک روش گردآوری اطالعات به دست می آید .بنابراین ،اطالعات اصلی مورد تحلیل ،از جنس اطالعات کمّی بنوده کنه بنا روش
پیمایش گردآوری شده است .در عین حال از آنجا که پژوهش در یک مقطع زمانی خناص آغناز شنده و بنه پاینان میرسند ،ینک
مطالعه مقطعی به شمار می رود .عالوه براین ،مطالعه حاضر به دلیل بررسی برخی فرضیات ،یک مطالعه تبییننی اسنت .بنا اینن وجنود
باید توجه داشت که این تبیین بیشتر به یک نوع مقایسه بین گروههای سنی با استفاده از آزمونهای آماری مناسب مربوط میشود.
مجموعه ابعاد و مولفههای عرفیشدن در سطح فردی که مدل سنجش عرفیشدن در سطح فردی را میسازد در جدول زیر
آمده است.
جدول:7ابعاد و مولفههای عرفیشدن
ابعاد

مولفهها

عدم اعتقادات و شرعیات

اصول دین
اهمیت به احکام شرعی

عدم ابراز هویت دینی

-

عدم مشارکت دینمدار

عضویت در سازمانهای دینی
مشارکت دینی

عدم تقید به ارزشهای عملی دینی

تقید به ارزشهای سنتی دینی
توجه به معیارهای دینی در روابط
اولویتهای زندگی بر اساس دین
عدم فایدهگرایی شخصی
مصرف کتاب و محصوالت فرهنگی دینی

عدم نگرشهای اجتماعی دینی

نگرش به سایر ادیان و مذاهب
نگرش به مسایل اجتماعی
دین و نهاد سیاست

عدم اهمیت به نمادهای دینی

متون مقدس

(جنبههای نمادین دین)

اماکن و اشیای مقدس
معصومان و اولیای خدا
روحانیت

پرسشنامهی پژوهش حاصل عملیاتی سازی ابعاد گوناگون شرح داده شنده در بناال بودهاسنت .در طراحنی گوینههای
سنجهعرفیشدن ،از سنجههای ایرانی شدهی گالک و استارک(سراجزاده ،)7771 ،سنجهی دینداری شجاعیزند(عملیاتی
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شده در کار پویافر ،)7316 ،مقیاس دینداری خدایاری فردی( )7315و سنجش دینداری ایرانیان مسنلمان(کاظمی)7317 ،
استفاده شده است .در عین حال بخش زیادی از سواالت ،با توجه به عدم انطباق کامل مفهوم دیننداری بنا عرفیشندن ،در
این پژوهش برای نخستین بار ساخته شد.
پرسشنامهی نهایی پژوهش که پس از آزمون اعتبار صوری و نیز یک مرحله پیشآزمون برای ارزیابی نهایی پنیش از
اجرای اصلی و نیز آزمون پایایی مقیاس ساختهشده است ،شامل  12گویه بوده است .از این تعداد 12 ،گویه برای سننجش
ابعاد و مولفههای گوناگون عرفیشدن و  72گویه نیز مربوط به متغیرهای زمینهای بوده است .نمرات شاخص تمنامی ابعناد
و مولفههای عرفیبودن برای مقایسهی بهتر یافتههای تحقیق ،در محدوده نمرات صفر تا صد محاسبه شدهاند.
جمعیت آماری :جمعیت آماری این پژوهش را تمامی شهروندان  75سال به باالی مناطق  00گاننه تهنران بنزرگ تشنکیل
میدهندباتوجه به تجارب موسسات پیمایشی معتبر در کشور مانند ایسپا(مرکز افکار سنجی جهاد دانشنگاهی) کنه بنه طنور
مستمر مطالعاتی در تهران دارند ،اندازه نمونه  7022نفر برای بخش پیمایشی در نظر گرفته میشود .برای تعیین سهم نموننه
در هر یک از مناطق 00گانه تهران بزرگ ،به هر منطقه به نسبت سهم جمعیتی آن ،میزاننی از نموننهی کنل تخصنیص داده
شده است.
روش نمونه گیری :باتوجه به حساسیتبرانگیز بودن موضوع پژوهش ،برای انتخاب یک روش نموننهگیریای کنه هنم تنا
حد امکان تنوع و تناسب قابل قبولی از نظرات و گرایشهنا و رفتارهنای منوردنظر را قابنل مشناهده سنازد و هنم کمتنرین
امکان بروز ترس از گفتن واقعیت و صداقت در گفتنار را در پاسنخگویان ایجناد کنند .از نموننهگیری اتفناقی در معنابر و
میدانها استفاده شد .هرچند این روش نمونهگیری از جمله روشهای نمونهگیری غیر احتمالی به شمار میرود ،اما در اینن
پژوهش با طرح نمونهگیری ویژهای که توضیح آن در ادامه خواهد آمد ،تالش شد تنا قابلینت تعمنیم پنذیری قابنل قبنولی
برای دادهها به وجود آید .در این روش از هر منطقهی تهران بزرگ ،یک میدان یا خیابان که از نظر تنردد عنابران پیناده و
تنوع سنی ،جنسی و منزلتی دارای تنوع باشد ،انتخاب شد .سپس سهم هر منطقه از کل نمونه ،در آن میدان یا معبر بنه طنور
تصادفی انتخاب شد.
اعتبار و پايايی

برای اعتبار آزمایی سنجهها در این پژوهش از روش اعتبار صوری استفاده شد .برای این کار سنجه مقدماتی ساختهشده بنه
 75نفر از پژوهشگران ،اساتید دانشگاه و متخصصان علنوم اجتمناعی اراینه شند .پنس از دریافنت نظنرات پژوهشنگران و
متخصصان در آزمون اعتبار ،اصالحاتی روی سنجه اولیه انجام شند .نسنخه اصالحشنده بنرای اجنرا در پیشآزمنون منورد
استفاده قرار گرفت .در این نسخه ،تعداد گویههای سنجهی عرفیشدن از  13گویه به  12گویه کاهش یافتهبود.
برای آزمون پایایی ،پیشآزمونی با اندازه نمونه  52نفر در میان شهروندان تهرانی انجام شد .پایایی سنجه با استفاده از
روش همسازی درونی و محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ آزمون شد .بر این اساس ،تمامی گویههای مربوط به
عرفیشدن(یعنی تمامی گویه های پرسشنامه به جز بخش مشخصات فردی) وارد تحلیل آلفای کرونباخ شد .ضریب آلفای
محاسبه شده برابر با  2/127بوده است که نشاندهندهی پایایی مطلوب سنجهی اصالح شده میباشد.
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يافتههای پژوهش

در میان کل جمعیت نمونه ،یک توازن بین زنان و مردان برقرار است .بر این اساس 47/7 ،درصد از پاسخگویان را مردان
و  52/7درصد را زنان تشکیل میدهند.
از نظر وضعیت تأهل یشترین فراوانی جمعیت پاسخگویان را متأهالن تشکیل دادهاند .در عین حال ،فراوانی بعدی به طور
بدیهی مربوط به افراد مجرد است .در حالی که  56/5درصد از جمعیت نمونه را متأهالن تشکیل میدهند 37/4 ،درصد نیز
مجرد بودهاند 2/7 .درصد افراد طالقگرفته و 3/0درصد نیز در اثر فوت همسر تنها زندگی میکنند.
قومیت :بیشترین ف راوانی قومیتی از میان پاسخگویان مربوط به قومیت فارس بود که به تنهایی  57/4درصد از پاسخگویان
را دربرمیگرفت 04/1 .درصد نیز آذری بودند .فراوانی سایر قومیتها در نمودار زیر آمده است .داده های معتبر در اینجا
 7761مورد بودهاست 5/1 .درصد مازنی یا گیلک 4/7 ،درصد لر یا لک 4 ،درصد کرد 2/5 ،درصد عرب و  2/3درصد
نیز بلوچ بودهاند.
مذهب :از میان جمعیت نمونه ،تنها  1نفر که  2/6درصد از کل را شامل میشدند مسلمان سنی و بقیه شیعه بودند.
تحصیالت :بیشترین فراوانی از جمعیت نمونه دارای تحصیالت دیپلم بودند( 01/7درصد) .در عین حال ،باتوجه به توسعه
آموزش عالی در کشور ،درصد قابل مالحظه ای از پاسخگویان نیز تحصیالت کارشناسی و باالتر داشتند .در مجموع
 05/0درصد از جمعیت نمونه دارای تحصیالت کارشناسی به باال بودهاند 5/1 .درصد مازنی یا گیلک 4/7 ،درصد لر یا
لک 4 ،درصد کرد 2/5 ،درصد عرب و  2/3درصد نیز بلوچ بودهاند.
سن :از نظر سنی بیشترین فراوانی در میان پاسخگویان متعلق به گروه سنی  05تا  34سال( 06/7درصد) و پس از آن ،گروه
 75تا  04سال( 06/7درصد) است .با توجه به این که ساختار حمعیتی کشور همچنان تاحدی جوان است ،کمترین فراوانی
نیز متعلق به گروههای سنی  55تا  64و  65سال به باالست(جمعاً  7/3درصد).
وضعیت اقتصادی :در این پژوهش برای به دست آوردن برآوردی از وضعیت اقتصادی هر پاسخگو ،به جای پرسشگر از
داراییهای غیر نقدی یا میزان درآمد ماهانه ،از مجموع هزینههای ماهانه او یا خانوادهاش سوال شد .با فرض برابری
هزینههای ماهانهی فرد با درآمدی که از کلیه منابع درآمدی در ماه کسب میکند ،بیشترین فراوانی پاسخگویان مربوط به
درآمد ماهانه  427تا  122هزار( 35/1درصد) و  127تا یک میلیون و دویست هزار تومان( 35درصد) میشود .کمترین
فراوانی نیز مربوط به درآمدهای کمتر از  422هزار و بیشتر از دو میلیون تومان در ماه بوده است( 5درصد) .در حالی که
 7/5درصد درآمد ماهانه بین یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و ششصد هزار تومان و  1/1درصد نیز در آمد
ماهانه بین یک میلیون و ششصدهزار تا دومیلیون تومان دارند 6 ،درصد نیز درآمد ماهانه خود را باالتر از دو میلیون تومان
ذکر کردهاند.
شاخصهای عرفیشدن

شاخص عرفیشدن از جمع نمرات تک تک گویههای مربوط به تمامی ابعاد و مولفههای سنجه عرفیشدن در سطح
فردی محاسبه شده است .برای سادگی در فهم و مقایسهای این شاخص ،این شاخص در بازهی صفر تا صد محاسبه شده
است .بر این اساس میانگین شاخص عرفی شدن در میان جمعیت نمونه که شامل شهروندان  75سال به باالی تهرانی بوده،
برابر با  43/10است .انحراف معیار این شاخص برابر با  74/12و میانهی آن بررابر با  44/70بوده است .به بیان دیگر52 ،

/62مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال چهارم/شماره چهارم /پاییز 1931

درصد از فراوانی شاخص عرفیشدن در میان نمونهی مورد بررسی ،شاخصی کمتر از این عدد را داشتهاند .جدول
زیرمیانگین شاخص عرفیشدن همراه با مهم ترین آمارههای توصیفی مربوط و نیز ابعاد گوناگون آن را ارایه میکند.
جدول :0توصیف شاخصهای عرفیشدن و ابعاد گوناگون آن
عدم تقید به

عدم ابراز

عدم مشارکت

عدم بیاعتقادی

هویت

دینی

دینی

66.89

22.62

34.89

22.22

34.38

45.83

37.50

43.06

55.00

15.03

15.65
7.50
88.75

جنبههای نمادین

عدم نگرشهای

عدم ارزشهای

دینی

اجتماعی دینی

47.22

45.42
46.25

آماره

عرفیشدن

میانگین

43.82

47.81

میانه

44.12

46.88

66.67

مد()Mode

45.22

50.00

62.50

.00

انحراف استاندارد

14.80

23.67

20.36

16.20

18.32

کمینه شاخص

8.46

.00

8.33

.00

.00

8.33

بیشینه شاخص

91.91

100

100

100

100

93.06

دین

میانگین شاخص عرفی شدن در میان جمعیت مود بررسی با فرض تعمیم پذیری نتایج نشان میدهد که عرفگرایی در
جامعه ی تهرانی در سطح نزدیک به متوسط قرار دارد .هرچند که داده هایی از این شاخص در سالهای پیش به طور دقیق
وجود ندارد ،اما بررسی همین عدد و مقایسهی آن با میزان دینداری که در پژوهشهای مختلف و بررسی جمعیتهای
گوناگون در ایران و نیز چند پژوهش ملی انجام شده نشان میدهد که آن خوشبینی که با استنباط از سنجش دینداری
ایرانیان مسلمان در مورد وضعیت و جایگاه اجتماعی دین در ایران نشان داده میشد ،میتواند در اینجا مورد تردید قرار
گرفته و رنگ ببازد .آنچه در دینداری سنجش میشود ،به طور طور طبیعی تقید فرد دیندار را به دین میسنجد .این تقید
میتواند در سطح باالیی باشد و در عین حال ،آن فرد دیندار مممکن است دارای گرایشها عرفی نیز باشد .بنابراین ،آنچه
به اصطالح به نام «دینداری سکوالر» از آن یاد میشود ،بیان کنندهی بخش مهمی از واقعیتی که امروزه به ویژه در
کالنشهری مانند تهران رخنمون شده است .همچنان می توانیم بر این ادعا پای بفشاریم که کالنشهرها به عنوان نمودهای
گزلشافتی از جامعهی سنتی و شهرهای دینمدارِ ایرانی ،در مسیری گام نهادهاند که انتظار میرود دیر یا زود در سالهای
آتی ،سایرجوامع شهری ایران نیز از آن تبعیت کنند.
یک طبقهبندی از نمرات شاخص کل عرفیشدن در  5سطح میتواند ما را در درک بهتر واقعیت یاری دهد .با توجه
به جدول زیر مشاهده می شود که بیشترین فراوانی از جمعیت نمونه میزان عرفگرایی در سطح متوسط(-47تا )62دارند.
در عین حال فراوانی بعدی متعلق به افرادی است که شاخص عرفگرایی آنها کمتر از سطح متوسط قرار دارد .کمترین
فراوانی نیز مربوط به کسانی است که بیشترین میزان عرف گرایی را نشان میدهند .در فصل پنجم که به جمعبندی و
نتیجهگیری نهایی از یافته های پژوهش اختصاص دارد ،به طور مفصل به تبیین نظری وضعیت عرفیشدن سطح فردی بر
اساس نتایج به دست آمده در این بخش خواهیم پرداخت.
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جدول  :3فراوانی سطح مختلف عرفیشدن در شاخص کل
نمرات عرفیشدن

فراوانی

درصد

02-2

80

6.8

42-07

362

30.9

62-47

559

47.7

12-67

163

13.9

722-17

9

.8

کل

1173

100.0

عرفیبودن و سن(مقايسه بین نسلی)

هدف این پژوهش ،آزمودن نظریه ی برخی پژوهشگران مانند نوریس و اینگلهارت در خصوص رابطه معکوس سن و
عرفی بودن افراد است.بسیاری از پژوهشگران غربی معتقدند که در بررسی یک جامعه ،هرچه سن باالتر رود ،میزان
ی مسلمان ،ابتدا نگاهی به
عرفیبودگی کاهش می یابد و برعکس .برای بررسی این فرضیه در جمعیت شهروندان تهران ِ
میانگین نمرات عرفیشدن در گروههای سنی مختلف خواهیم داشت.
شاخص کل عرفی شدن

عدم ابراز هویت دینی

عدم مشارکت دینمدار

بی اعتقادی دین

25تا  34سال

میانگین

42.01

45.51

66.56

20.22

33.69

45.98

42.82

انحراف استاندارد

14.04

22.61

18.95

15.13

18.01

14.42

15.19

35تا  44سال

میانگین

38.65

39.38

63.26

19.07

29.94

42.73

39.36

انحراف استاندارد

15.07

22.56

21.20

17.74

18.53

14.87

15.59

45تا  54سال

میانگین

31.27

28.22

51.73

13.32

22.01

36.06

33.45

انحراف استاندارد

14.29

21.39

23.38

15.47

14.69

14.73

15.65

55تا  64سال

میانگین

32.82

28.64

59.72

13.80

24.58

38.81

32.72

انحراف استاندارد

13.53

14.63

24.28

15.69

19.21

14.00

14.33

65سال به باال

میانگین

43.82

47.81

66.89

22.62

34.89

47.22

45.42

انحراف استاندارد

14.80

23.67

20.36

16.19

18.32

15.03

15.64

کل

بی اهمیتی جنبه های

انحراف استاندارد

12.62

20.91

18.18

14.92

16.70

13.71

13.47

نمادین

میانگین

47.17

53.50

71.60

25.19

38.10

49.61

48.81

عدم گرایشهای دینی

انحراف استاندارد

14.35

23.90

19.74

15.83

18.41

14.72

14.57

دینی

میانگین

48.46

54.49

68.36

26.63

39.12

51.54

51.08

طبقات سنی

15تا  24سال

عدم تقید به ارزشهای اج

جدول  :4میانگین نمرات عرفیبودن و ابعاد گوناگون آن در گروههای سنی
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جدول باال نشان میدهد که در تمامی ابعاد عرفیبودن و شاخص کل این متغیر ،یک وند تقریبی وجود دارد به
طوری که هرچه از گروههای سنی جوان به سمت گروههای سنی میانسال و کهنسال حرکت میکنیم ،میانگین عرفیبودن
باال میرود .بر این اساس ،در تمامی متغیرهای مورد مقایسه مربوط به عرفیبودن ،بیشترین میانگین شاخص مربوط به
گروه  04-75سال و کمترین میانگین شاخص مربوط به گروههای باالتر از  55سال بوده است .نمودار پراکندگی شاخص
عرفیشدن کل بر حسب سن نیز که در زیر آمده ،واقعیت یادشده را به خوبی نشان میدهد.

نمودار  :7نمودار پراکندگی نمرات شاخص کل عرفیبودن بر سن

بررسی بررسی دقیقتر وجود یا عدم وجود رابطه بین سن و متغیرهای عرفیبودن ،با توجه به سطح سنجش فاصلهای
در مورد هر دو نوع متغیر مورد تحلیل ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .بر این اساس ،تمامی ضرایب همبستگی
بین سن با متغیر عرفیشدن و ابعاد گوناگون آن منفی و معنادار است .بر این اساس میتوان گفت که عرفیبودن و ابعاد
آن با سن افراد رابطه معکوس دارد ،به طوری که هرچه سن باال رود ،میزان عرفیبودن پایین میآید و برعکس .برای
اطمینان از کاذبنبودن رابطه ی کشف شده ،تحلیل مجددی با کنترل آماری دو متغیر وضعیت اقتصادی(هزینههای ماهانه
خانوار) و میزان تحصیالت انجام شد .در این تحلیل نیز ،ه رچند قدرت رابطه مشاهده شده باتوجه به ضرایب همبستگی به
دست آمده ،اندکی کاهش یافت ،اما همچنان رابطهی معکوس و معنادار به قوت خود باقیماند.
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شاخص کل عرفی شدن

عدم ابراز هویت دینی

عدم مشارکت دینمدار

بی اعتقادی دین

بی اهمیتی جنبه های

نمادین

عدم گرایشهای دینی

عدم تقید به ارزشهای اج

دینی

جدول  :5ضرایب همبستگی پیرسون بین سن و متغیرهای عرفیبودن

بدون کنترل آماری ضريب همبستگی **-.349** -.289** -.253** -.232** -.194** -.320** -.332
سطح معناداری
با کنترل آماری

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

ضريب همبستگی -.280 -.214 -.194 -.152 -.119 -.256 -.255
سطح معناداری

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

ت مسلمانِ
یافته های به دست آمده در این بخش نشان از تأیید نظریههای غالب عرفی شدن در غرب در مورد جمعی ِ
ایرانیِ مورد مطالعه در تهران دارد .به نظر میرسد نسل جدید جامعهی ایرانی که بیش از پیش در مواجهه با فرایند های
جهانیشدن ،انتقال ارزشهای مدرن ،استفاده از رسانه های مدرن و به تبع آن ،تغییر سبک زندگی قرار دارند ،به طور کامالً
محسوسی بیش از از نسل قبل دارای گرایشها ،ارزشها و رفتارهای عرفیشده هستند.
جمعبندی و نتیجهگیری

یافتههای پژوهش نشان داد که عرفگرایی در جمعیت مورد بررسی که نمونهی یک جامعهی ایرانیِ مسلمان است ،در
سطح تأمل برانگیزی قرار گرفته است .فض قابل قبول این است که به ویژه با پیروزی انقالب اسالمی در سال  51سطح
مطلوبی از اهمیت و نفوذ دین در سطح ارزشها و نگرشها ،فتارها و نمودهای عملی فردی و گروهی در جامعه ایران قوت
داشته است .اما در سالهای اخیر با گسترش تأثیر فرایندهای جهانی شدن در ایران ،که به ویزه با کارکردهای قفابل
مالحظهی رسانه های مدرن همچون اینترنت و شبکه های تلویزیونی خارجی همراه بوده ،بیش از پیش زمینه برای تغییر در
سطح ارزشها و نگرشهای افراد فراهم شده است .در نتیجهی این تحوالت ذهنی ،گرایشهای مدرن و زمینههای مرتبط
با آن از جمله آنچه که عرفگرایی نام می گیرد ،تقویت شده است .بر همین اساس است که در نتایج این مطالعه مشاهده
میشود که شاخص کل عرفیشدن در تهران بزرگ -با فرض تعمیم نتایج حاصل از نمونه به کل جمعیت آماری-
نزدیک به سطح متوسط قرار دارد .در عین حال ،شاخص عرفیشدن در مواردی همچون بعد عدم اهمیت به نمادهای
دینی ،در کمترین سطح قرار دارد .این واقعیت مشاهده شده نشان میدهد که با وجود ظهور و بروز نشانههای عرفیشدن
در میان افراد جامعهی ایرانی ،هنوز ریشههای فرهنگی و تهنشستهای ارزشی ناشی از باورهای عمیق دینی ،اثر خود را
احترام و اهمیت به نمادهای دینی تا حد زیادی حفظ کرده است .اهمیت و احترام به مکانها ،افراد ،اشیا و متون مقدس و
مرتبط با دین در این بعد از عرفیشدن سنجش شده است .در مقابل این بعد از عرفیبودن که کمترین شاخص را در میان
ابعاد گوناگون عرفیشدن داشته ،شاخص عرفیبودن در بعد عدم مشارکتدینمدار در باالترین سطح قرار دارد .شاخص
عرفیبودن در این بعد نشان میدهد که گویی بروز نشانههای کاهش اهمیت و جایگاه دین در میان افراد جامعهی از
کاهش تعلق خاطر عملی آنها به مشارکت در فعالیتها و موسسات دینی با سرعت بیشتری در حال افزایش است .این امر،
می تواند همان حرکت به سوی فردی شدن دین و تلقی شخصی از امر دینی در میان مردم باشد .تمامی این یافتهها به
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نوعی تأیید کنندهی فرضیههای برآمده از نظریهی عرفیشدن است که فرایند عرفیشدن را نوعی فرایند در حال گسترش
در جوامع تلقی میکنند.
ی شاخصهای عرفیبودن ،مشاهده شد که شاخصهای عرفیبودن در گروههای سنی جوان از
در مقایسهی بین نسل ِ
گروههای میانسال و گروههای میانسال از کهنساالن ،باالتر است .چنین رابطهای با ضریب همبستگی منفی بین سن و
عرفیبودن چه برای شاخص کل عرفیبودن و چه برای ابعاد گوناگون عرفیبودن نشان داده شد .بنابراین یک نوع
رابطهی معکوس بین سن و عرفیبودن در تمامی ابعاد آن تأیید میشود .این رابطه ،حتی در ابعادی مانند «بیاهمیتی
جنبههای نمادین دین» نیز که سطح پایینی از عرفیبودن را در کل نمونه مورد بررسی نشان داد نیز بر قرار بوده است.
رابطهی معکوس بین سن و عرفیبودن نشان میدهد که تغییرات اجتماعی یادشده به ویژه در سطح ارزشها و نگرشهای
اجتماعی در گروههای سنی جوان -که بیشتر از گروههای سنی باالتر از خود مصرفکننده و تحت تأثیر بیشتری از
رسانهمدرن هستند و نیز در بطن تعمالت اجتماعی مدرن قرار دارند -با شدت بیشتری در حال ظهور است .این نتایج نیز به
نوبهی خود تأیید کنندهی فرضیههای مرتبط با نظریهی عام عرفیشدن است که سن را در ارتباطی معکوس با عرفیشدن
میدانند.
نتایج یادشده ،آنهم دریک جامعه ی دینی که بیش از سه دهه است با هدف ارتقای جایگاه و نقش دین در جامعه،
صاحب نظام حکمرانی دینی است ،بسیار قابل تأمل و پیگیری است .آنچه به دست آمده نشاندهندهی واقعیتی نامطلوب
برای جامعهی دینی تلقی میشود که اصالح این رویه را میطلبد .توجه و بازنگری مجدد در عملکردهای نهادهای متولی
امر دین و ترویج آن در جامعه ،بررسی مجدد شیوههای آموزش و انتقال آموزههای دینی و شیوههای مواجههی مناسب و
نه منحصراً سلبی با رسانههای مدرن بر اساس تبدیل تهدید به فرصت ،همگی می توانند از گزینههای مهم و موثر قابل
بررسی برای کاهش روند مشاهده شده بر اساس نتایج این پژوهش باشد.
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