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چكيده
در این پژوهش باتوجه به نظریات پیتر برگر در باب تکثرگرایی دینی و نوعشناسی جان هیک در
زمینهی سبکهای دینداری (تکثرگرایی ،شمولگرایی و انحصارگرایی) ،به بررسی رابطهی نوسازی و
تکثرگرایی دینی در بین جوانان شهر و روستاهای سنندج پرداخته شد .این پژوهش بهروش پیمایشی
در سطح شهر و شش روستای سنندج (سراب قامیش ،اجگره  ،دویسه ،تنگیسر ،نیر و محراب) انجام
گرفته است .نمونهی آماری شامل 583نفر از جوانان ( 18-29سال) شهر و روستا بوده است که
بهروش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدهاند؛ و پرسشنامهها با بهرهگیری از اندیشههای
برگر در باب حامالن ثانوی نوسازی طراحی گردیدند .یافتهها نشان میدهد که شمولگرایی رایجترین
نوع دینداری در بین پاسخگویان شهر و روستا میباشد و نادرترین نوع دینداری مربوط به
انحصارگرایی است .نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد که از مجموع  17مؤلفهی معرفیشده به
برنامهی رگرسیونی ،موثرترین عوامل بر تکثرگرایی بهترتیب گرایش جهانی ،گرایش استقاللطلبانه،
کیفیت زندگی و وضعیت اجتماعی -اقتصادی است.
واژگان كليدي :نوسازی ،تکثرگرایی ،سبک دینداری ،شهر و روستا
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مقدمه
نوسازی مفهومی است که در طول دو سدهی اخیر با عناوینی چون تجددخواهی ،مدرنیزاسیون و
توسعه ،ذهن اندیشمندان علوم اجتماعی در ایران را به خود مشغول کرده است .درگذار
جریانات تاریخی ،جامعهی ایران نوعی ویژه از نوسازی را تجربه کرده است .اکنون نیز جریان
نوسازی بخشی از فرهنگ ایرانی شده است و با حوزههای مختلف از جمله حوزهی دین،
بهشکلهای گوناگون در رابطه است .دین از دیرباز در الیهی زیرین ساختارهای اجتماعی ایران
وجود داشته و اکنون نیز بخش عظیمی از فرهنگ ایران را دین دربرگرفته است .در دو سدهی
اخیر دین در جریانات مختلف سیاسی-اجتماعی حضور پُررنگتری داشته است و با مفاهیم و
مصادیق نوینی که در جریان نوسازی حاکم میشود چالشهای فراوان داشته است .اما
چالشهای دین در دنیای مدرن محدود به کشور ما در دو سدهی اخیر نیست ،بلکه از چند سده
قبل ،جامعهی غرب را به خود مشغول داشته است .بهزعم دانشمندان علوم اجتماعی ،نوسازی
منجر به عرفی شدن جوامع میشد .هرچند این نظریه در جامعهشناسی قرن بیستم غالب بود ،اما
«از دههی هشتاد به بعد با جریانات مختلف دینی که در دنیا بهوقوع میپیوست با خیزش
جنبشهای نوین دینی در سه دههی آخر قرن بیستم مانند انقالب اسالمی ایران و جنبش
همبستگی در لهستان ،و همچنین طرفداری کلیسا از انقالبیون ساندنیست نیکاراگوئه و دیگر
نقاط آمریکای التین ،نظریهی سکوالریزاسیون به چالش کشیده شد و نظریههایی تحت عنوان
سکوالرزدایی 1پدید آمد» (کاظمیپور  .)4 ،1382باتوجه به آنچه گفته شد ،اگرچه نمیتوان
گفت دنیای مدرن آلترناتیوی در برابر دین است ،اما میتوان آن را چهارچوبی پلورالیستی دانست
که در آن دین میتواند در اشکال متفاوت و متکثرش بیان شود .فرایند نوسازی بهعنوان محصول
مدرنیته ،دین را به جدیترین منتقد دین تبدیل کرده است (شریعتی .)1385
فرایند نوسازی در کردستان تغییراتی را در ابعاد مختلف بههمراه آورده است و البته تحوالت
حوزهی دین از بنیادیترین آنها بوده است .در شهر سنندج که بهنسبت روستاهای آن سیاست
نوسازی بهگونهی آشکارتری ظاهر شده است ،شواهد اجتماعی حاکی از عرفی شدن ابعادی از
دینداری جوانان است .طبق نظر برگر عرفی شدن منجر به کثرتگرایی 2دینی میشود

1 Desecularization
2 Pluralism
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(کرمیپور  ،)1388و بهزعم همیلتون« )292 ،1387( 1تکثرگرایی در درازمدت نه دین ،بلکه
دنیاگرایی را تقویت کرده است» .درهرحال کردستان ایران ابعادی از فرایند و پیامدهای نوسازی
را تجربه کرده است .این ابعاد به دالیل مختلف در امتداد تجربهی آن در ایران بهصورت
ناموزون وارد شده و ازاینرو «به توسعه و نوسازی ناموزون ،نامتعادل و مخدوش منتهی شده
است» (عنبری )1383؛ بهگونهای که اگرچه در شهر سنندج (که درمقایسه با دیگر مناطق
کردستان مدرنتر به نظر میرسد) میتوان از «بیخانمانی ذهن» سخن گفت ،اما ازطرف دیگر
این «بیخانمانی ذهن» نه یکپارچه است و نه نشانگر این سخن برگر ( )11 ،1998که «دنیای
امروز ...مذهبیتر از گذشته است».
باتوجه به آنچه گفته شد بهنظر میرسد نوسازی در کردستان فرایندی است گریزناپذیر.
درحالی که دین رویکردی دوسویه (تقویتکننده و بازدارنده) به فرایند نوسازی داشته است،
نوسازی نیز تغییراتی در گسترهی دین و زیستجهان دینداری ایجاد کرده است .پرسشی که از
بطن این مفاهیم برمیخیزد این است که نوسازی چه تاثیری بر تغییر سبک دینداری کنشگران
جامعهی کردستان داشته است؟ و کدامیک از مؤلفههای نوسازی بیشترین تأثیر را بر تغییر سبک
دینداری داشتهاند؟

پيشينهي تجربي
«عرفی شدن و تکثرگرایی دینی؛ بهسمت تاریخچهای از فضای عمومی» عنوان مقالهای از ایوان
الکساندر توفن ( )2011است .این مقاله دین پستمدرن را بهعنوان نتیجهای مهم از فرایند عرفی
شدن مورد بررسی قرار داده است .توفن در این مقاله سعی دارد بین دین پستمدرن و
«بازگشت خدایان» یا «بازگشت دین به فضای عمومی» تفکیک قائل شود .او بر آن است که دین
پستمدرن نهفقط رجوع به گذشته پس از خستکی از منابع نظری و سیاسی الئیسیته نیست،
بلکه شکلی پساسکوالر از دین است که در آن عرفی شدن بهصورت فرایندی دوطرفه ظاهر
میشود؛ ازطرفی دین برای گفتوگو و ارتباط عقالیی در فضای عمومی آماده میشود و ازطرف
دیگر فضای عمومی برای بهرسمیت شناختن نیاز به دین ،بهعنوان منبعی معنابخش و پیونددهنده
به جهان زندگی شکل میگیرد .نتیجهگیری مقالهی حاضر این است که فرآیند سکوالریزاسیون

1 Malcolm B. Hamilton
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از یک سو ،و قانون اساسی فضای عمومی از سوی دیگر ،عامل تکثر سنتها و اعمال دینی
است و این تکثر عنصر اصلی در تعریف دین پستمدرن است.
چاوز و گورسکی ( )2001در مقالهای باعنوان «تکثرگرایی دینی و مشارکت دینی» به بررسی
رابطهی بین تکثرگرایی دین و حیات دین پرداختهاند .این تحقیق به آرای پیشین اشاره دارد که
به رابطهای منفی بین تکثرگرایی دین و حیات دین قائل بودند؛ اما این دیگاه توسط گروهی از
طرفداران مذهب به چالش کشیده شده است که ادعا میکنند که بین تکثرگرایی دین و حیات
دین رابطهی مثبتی وجود دارد .اما شواهدی که در این مقاله به آنها پرداخته شده است نشان
میدهد که در مفهوم کلی ،بین تکثرگرایی دینی و مشارکت دینی رابطهی مثبتی وجود ندارد.
اِریش کلیگ ( )2001در تحقیقی باعنوان «نوسازی بدون عرفیشدن؟ تکثرگرایی دینی،
دموکراسی ،و بیداری اسالمی در اندونزی» به بررسی اسالم در اندونزی پرداخته است .کلیگ بر
آن است که گذار تاریخی اسالمی در اندونزی نشانگر مقاومتهای گوناگون در مقابل استعمار
و ستیزهگری در برابر مسیحیت بوده است که منجر به تالش برای تاسیس حکومتی اسالمی شده
است .همچنین بهطور مشهودی بخشی از شورشهای میان مسلمانان و مسیحیان ،از تفاوتهای
مذهبی ناشی میشود.
«بررسی اعتقادات دینی و جهتگیری سکوالریستی و بنیادگرایی در بین جوانان دانشگاهی»
عنوان پژوهشی است که در سال  1380توسط سید هادی مرجایی انجام گرفته است .هدف این
پژوهش سنجش اعتقادات دینی دانشجویان دانشگاههای تهران با تأکید بر دو بعد سکوالریستی
و بنیادگرایانه بوده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که دانشجویان بهلحاظ اعتقادات دینی و
رعایت شعایر مناسک دینی که بر جنبهی فردی دینداری داللت دارد در وضعیت نسبتاً مطلوبی
قرار دارند؛ بهنحوی که اعتقادات دینی  78درصد از آنان متوسط به باال ارزیابی شده است .در
بخش جهتگیری دینی که با چهار عامل تعامل دین و سیاست ،تعامل دین و دنیا ،دین و علمای
دینی و تکثرگرایی سنجیده شدهاست ،نتایج بهدستآمده نشان میدهد که درمجموع حدود 36
درصد از دانشجویان دربارهی رابطهی دین و سیاست جهتگیری سکوالریستی دارند و حدود
 35درصد جهتگیری بنیادگرایانه داشتهاند .بامشاهدهی این ارقام بهنظر میرسد که دانشجویان
در جهتگیری دربارهی این موضوع ،به دو طیف کامالً مساوی با دو جهتگیری متعارض
تقسیم شدهاند .همچنین دربارهی تعامل دین و دنیا 16 ،درصد دانشجویان دارای جهتگیری
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سکوالریستی و  45درصد بنیادگرایانه و درمورد نهاد روحانیت 43 ،درصد دیدگاه سکوالریستی
و  26درصد جهتگیری بنیادگرایانه دارند .بنابراین بخش قابل توجهی از دانشجویان نسبت به
جایگاه ممتاز علمای دینی تردید دارند و براساس دیدگاه سکوالریستی معتقد به تقدسزدایی از
علمای دین و نهاد روحانیت هستند .سنجش جهتگیری دانشجویان دربارهی کثرتگرایی و
انحصارگرایی دینی نشان داد که  48درصد از دانشجویان دارای جهتگیری سکوالریستی و 17
درصد دارای جهتگیری بنیادگرایانه هستند.
انحصارگرایی دینی در این پژوهش شامل دو بعد است :نخست سنجش میزان حقانیت اسالم
نسبت به سایر ادیان (انحصارگرایی دینی)؛ دوم میزان حقانیت شیعه نسبت به سایر مذاهب
(دروندینی) .نتایج نشان داد که گرایشهای انحصارگرایانه در بین دانشجویان کمتر از گرایش
کثرتگرایانه است.
«بررسی وضعیت دینداری در بین دانشجویان» عنوان پژوهشی است که در سال 1384
توسط علیرضا شجاعیزند ،سارا شریعتی و رامین حبیبزاده انجام گرفته است .هدف این
پژوهش بررسی میزان و شناخت انواع دینداری در بین دانشجویان دانشگاه تهران بوده است.
نتایج بهدستآمده در این پژوهش نشانگر آن است که میزان پایبندی دانشجویان به ابعاد
مختلف دینداری از پراکندگی قابل توجهی برخوردار است؛ بهطوریکه پاسخگویان در ابعاد
اعتقاد دینی ،اخالق و تکالیف فردی ،بیشترین نمره و در عبادت جمعی ،عبادت فردی و دانش
دینی کمترین نمره را اخذ کردند .همچنین دینداری دانشجویان با ترکیب همهی ابعاد و
متغیرها ،بیشتر به سمت متوسط میل میکند ،بهطوری که دینداری  45/25درصد از آنها
متوسط 41/5 ،درصد کم و  13/25درصد زیاد میباشد .درضمن سه نوع دینداری مبتنی بر
شریعت ،اجتماعی و باطنی با نسبتهای 28/32 ،23/77و  37/91در بین دانشجویان وجود دارد.
«بررسی سطح دینداری و گرایشهای دینی دانشجویان» عنوان پژوهشی است که در سال
 1385با هم کاری غالمعباس توسلی و ابوالفضل مرشدی انجام گرفته است .هدف این پژوهش
بررسی سطح دینداری و تشخیص گرایشهای دینی دانشجویان فنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بوده است .یافتههای این تحقیق نشان میدهند که باورهای دینی دانشجویان در حد باال ،و
پایبندی آنها به انجام مناسک فردیِ دینی در حد متوسط به باال است ،اما پایبندی آنها به
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اعمال جمعی دینی در حد کم ارزیابی شده است .همچنین گرایش به دین خصوصی ،برخورد
گزینشی با دین و گرایش به تکثرگرایی دینی رواج زیادی بین دانشجویان دارد.

مباني نظري
نوسازي
اصطالح التین «مدرنیزاسیون» در ادبیات فارسی ،معادلهایی چون نوسازی ،مدرن شدن ،متجدد
کردن و نوینسازی و ...پیدا کرده است .این مفهوم بعد از جنگ جهانی دوم در دهههای  1950و
 1960بهعنوان رویکردی غالب در ادبیات علوم اجتماعی مطرح شده است (ازکیا )87 ،1377؛
بااینحال بستر زایش مفهوم مدرنیزاسیون ،درکنار مفاهیم مدرنیته و مدرنیسم قابل بررسی است.
در زبان فارسی معادلهایی با ریشههای عربی نظیر تجدد ،متجددسازی و تجددگرایی برای
واژههای مدرنیته ،مدرنیزاسیون و مدرنیسم بهکار گرفته میشود .میان این مفاهیم لزوما نمیتوان
مرز مشخصی قائل شد؛ امری که بعضاً منجر به آشفتگیهای مفهومی میشود و سواالتی از این
قبیل ایجاد میکند :جامعهی ایران کدامیک از این مفاهیم را تجربه کرده است؟ آیا ممکن است
ایران در حال تجربه کردن نوعی «مدرنیتهی ناقص» ،یا نوعی «مدرنیتهی ایرانی» باشد؟ یا اساساً
مدرنیته در زمان و مکانی دیگر تجربه شده است و این محصوالت مدرنیته است که ذیل عنوان
مدرنیزاسیون وارد شدهاند؟ گرچه این پژوهش در پی بررسی مباحث و سواالت مربوط به
مدرنیته در ایران نیست ،اما در مدخل کالم ناگزیر مرزهای این مفاهیم را مشخص خواهیم کرد.
مدرنیته یا تجدد وضعیتی است که در غرب پدیدار شده و وضعیتی زمانی است که از
رنسانس به بعد تحقق پیدا کرده است؛ وضعیتی نوآور و متجدد و با مدلهای مختلف که گاهی
از آن به تجدد لیبرالی ،تجدد سازمانیافته ،تجدد خودآگاه ،تجدد ناخودآگاه ،تجدد خوشبین و
بدبین تعبیر میشود .مدرنیتهای که امروزه مطرح است ،مطلق نو شدن نیست بلکه آن وضعیت
نویی است که در غرب تحقق پیدا کرده است .مدرنیته و تجدد با غربی بودن آمیخته است و
پروسهای است که دقیقا از سنت غربی برآمده است .در آغاز رنسانس رفورمیسمی دینی در
غرب تحقق یافت و لوتر و کالون یک نهضت اصالح دینی متأثر از منابع دینی خود بهراه
انداختند که بعدها به اصالح دینی منجر شد .این نهضت به عقالنیتی که دکارت مطرح کرد و به
عقالنیت روشنگریای که پوزیتیویستهای فرانسه در قرن  18مطرح کردند ،مبدل شد و
درنهایت با تحقق مدرنیته پایان یافت.
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مدرنیسم نوعی ایدئولوژی و مکتب است و مدرنیست به کسی گفته میشود که معتقد است
وضعیتی که در غرب پس از رنسانس رخ داده است ،وضعیتی ضروری و حتمی و ازطرف دیگر،
مطلوب و مفید است (خسروپناه .)45-50 ،1380
نوسازی به دو معنی بهکار برده شده است .نوسازی در معنای اول ،مجموعهی رویدادهای
سیاسی ،علمی ،فنی و اجتماعی است که در چند قرن اخیر در غرب پدیدار شده و اسباب
پیشرفت صنعتی و قدرت سیاسی غرب را فراهم کرده است .معنای دوم ناظر به فرایند انتقال

1

بخشی از نوسازی است .نوسازی در معنای اول امری درونزا و در معنای دوم امری وارداتی
است .در غالب ترجمههای فارسی رسم بر آن است که تجدد را مترادف با مدرنیته و گاه مترادف
با مدرنیزاسیون بیاورند ،غافل از آنکه آنچه غربیان از مدرنیته درک میکنند مفهومی است که در
حوزهی فرهنگی دیگری شگل گرفته است؛ درحالی که منظور محققان ایرانی از این اصطالح
تجدید حیات فرهنگ ایرانی باتوجه به تمدن غرب و نوعی تلفیق فرهنگ خودی با ارزشها و
باورهای جدید بوده است.
شاخصهای نوسازی بهصورت کالن در چهار حوزهی کشاورزی ،صعنت ،فنآوری و دفاع
معرفی شدهاند؛ بااینحال جامعهشناسان شاخصها و معرفهای جزیی متعددی برای بررسی و
ارزیابی میزان و درجهی توسعه و نوسازی ارائه دادهاند .مککلهلند نیاز به پیشرفت را ویروسی
ذهنی میداند که به رشد اقتصادی جوامع میانجامد .وی در زمینهی شرایط اجتماعی مؤثر بر
«نیاز به موفقیت» بر عواملی همچون آموزش در خانواده ،طبقهی اجتماعی پدر و مادر ،تحرک
اجتماعی و ایدئولوژی تاکید میکند .مککلهلند به ضرورت آموزش زنان در کنار آموزش مردان
برای تقویت این ویروس ذهنی اشاره دارد .عامل مؤثر دیگر بر نوگرایی مشارکت اجتماعی
است .لرنر هستهی مرکزی شخصیت نوسازیشده را همدلی ،تحرک و مشارکت اجتماعی باال
میداند .بهنظر وی بسط و گسترش رسانههای گروهی ،سوادآموزی ،ارتقای سطح تحصیالت،
شهرنشینی و مشارکت مهمترین عوامل در ایجاد تحرک ذهنی و آمادگی در انسانها برای نو
شدن است (ازکیا  .)108-113 ،1377اینکلس و اسمت مقیاسی برای سنجش میزان نوگرایی
افراد طراحی کردهاند .شارما نیز مقیاسی برای سنجش میزان نوگرایی افراد تهیه کرده که
مجموعهای از شاخصهای مورد تأکید نظریهپردازان مکتب نوسازی را دربرمیگیرد .تأکید شارما
1 Transfer Process
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بر رشد در ابعاد جسمانی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی زندگی است .رشد در بعد جسمانی بر
افزایش امید به زندگی ،بهداشت مناسب ،افزایش سالمت نوزادان و کاهش میزان مرگومیر
داللت دارد .رشد در بعد روانی بهمعنی رضایت از زندگی (سالمت ذهنی) است که میان اهداف
زندگی مادی و غیرمادی و میان ارزشهای ابزاری و سنتی جامعه تعادل برقرار میکند .بنابراین
ویژگی روانی زندگی با ویژگی اجتماعی آن ارتباط دارد .شارما جامعهی مدرن را جامعهای
می داند که عقالنیت در تمام سطوح گوناگون اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی آن وارد شده است
(شارما 1986؛ بهنقل از مهدیزاده .)96-97 ،1381
تكثرگرايي
واژه تکثرگرایی در گذشته درمعنای اعتقاد به بیش از یک هستی یا اصل ،شرک ،اعتقاد به خدایان
متعدد ،اعتقاد به ارباب انواع ،وجود مسلکها و احزاب گوناگون در یک کشور بهکار میرفته
است (آریانپور  ،1375ص  4091بهنقل از خسروپناه  .)1384تکثرگرایی بهشکل کنونی آن یعنی
«ادیان گوناگون ،حتی اگر پاسخها و واکنشهایی گوناگون نسبت به واقعیت الوهی باشند،
همگی میتوانند مایهی رستگاری ،رهایی یا کمال نفس پیروان خود شوند» (پترسون و دیگران
 .)406 ،1383در این معنا تکثرگرایی پدیدهای متعلق به عصر جدید است .پیدایش نظریهی
تکثرگرایی عمدتا به قرن بیستم برمیگردد .نخستین بار این نظریه در اندیشهی ویلفرد کنتول
استاد دانشکدهی الهیات هاروارد ظاهر شد و سپس توسط شاگردانش ،بهویژه جان هیک 1در
کتاب «فلسفهی دین» بسط پیدا کرد .بنابراین پلورالیزم دینی بهشکل کنونی آن یک طرز تلقی در
تئولوژی مسیحی است که با تحقیقات جان هیک در این مورد ،در جهان مسیحی بسط پیدا کرده
است (داعینژاد  .)1378فرضیهی تکثرگرایی دینی 2جان هیک تالشی است که وی از درون
«سنت مسیحی» 3برای تبیین رابطهی مسیحیت با سایر ادیان صورت داده است .هدف این تالش
تحمیل الهیات مسیحی بر سایر ادیان نیست .جان هیک اگرچه از درون سنت مسیحی این مطلب
را مطرح کرده است ،بااینحال درصدد است حدود و قلمرو سنت مسیحی را گسترش دهد تا
پاسخهای متعددی را که در سایر ادیان به سؤاالت اصلی مشابه داده شده است ،نیز شامل گردد.

1 Hick, J
2 Religious Pluralism
3 Christian Tradition

بررسی رابطهي نوسازي و تكثرگرايی دينی در بين جوانان شهر و روستاهاي سنندج 111

به همین سبب است که او در کتاب اسطورهی بیهمتایی مسیحیت 1مینویسد« :طیف کالمی
موجود در سنت مسیحی منابع فراوانی را از نظامهای کالمی در اختیار میگذارد که میتوانند در
تکثرگرایی دینی جای گیرند» (ریچارد .)1380 2درواقع رأی «هیک» این نیست که ادیان
گوناگون ،مدعیات صدق و کذببردارِ متضاد ندارند؛ او معتقد است که «اختالف عقیده در میان
و در درون سنتهای دینی ،بسیار است» و بهترین راه تبیینِ چنین اختالفاتی این است که آنها
را «راههای گوناگون برای درک و تجربهکردنِ یک واقعیت الوهیِ غایی» بهشمار آوریم (بازینجر

3

 .)1378درواقع وحدت و کثرت دین و دعاوی متعارض ادیان همواره مورد توجه متفکران و
دینشناسان بوده است .در جهان مسیحیت سه دیدگاه کلی نسبت به دین وجود دارد که عبارتند
از :انحصارگرایی ،4شمولگرایی 5و کثرتگرایی. 6
انحصارگرایان معتقدند رستگاری ،کمال یا هر چیز دیگری که هدف نهایی دین تلقی می
شود ،منحصراً در یک دین خاص وجود دارد ،یا از رهگذر یک دین خاص به دست میآید.
شمولگرایان بر این باورند که خداوند و لطف و عنایت او بهانحای گوناگون در ادیان مختلف
تجلی یافته است و هر دینی بهرهای از حقیقت دارد ،اما باالترین و کاملترین راه رستگاری را
متعلق به دین خود میدانند .رویکرد «کثرتگرایی» (پلورالیستی) برخالف مدعاهای مطلقگرای
انحصارگرایی یا شمولگرایی ،بر آن است که از محتوای حقیقی دین میتوان بیانهای گوناگون
و مشروعی بهدست داد .کثرتگرایی دینی بدین معناست که حقیقت و رستگاری منحصر به دین
ویژهای نبوده ،همهی ادیان بهرهای از حقیقت مطلق و غایت قصوی دارند؛ درنتیجه پیروی از
برنامههای هریک از آنها میتواند مایهی نجات و رستگاری انسان باشد (دارایی .)1380
درهرحال جان هیک ضمن طرح و نقد انحصارگرایی و شمولگرایی ،از تکثرگرایی دینی دفاع
میکند.
بهزعم شجاعی زند ( )1378کثرتگرایی «تالشی ]است[ برای سازگار نمودن دین با دنیای
جدید و دائما نوشونده»؛ و اگرچه دلیل این تالشِ آدمی ،داشتن پناهگاهی برای رهایی از
«موقعیت بغرنج و گیجکنندهی انسان معاصر» است ،اما همیلتون معتقد است که تکثرگرایی در
1 The Myth of Christian Uniqueness
2 Steve Richards
3 David Basinger
4 Exclusivism
5 Inclussivism
6 Pluralism
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درازمدت نه دین ،بلکه عرفیشدن را تقویت میکند .فرآیند عرفی شدن ،مرحلهای از تکثرگرایی
مذهبی را پشتِ سر گذارده است و درعینحال مقوم آن نیز هست .بروس )1990( 1نیز بر این
نکته تاکید کرده و به این پرسش پرداخته است که :چرا ایاالت متحد که مشهور به تکثرگرایی
است ،حیات دینی سرزندهای از خود نشان میدهد؟ (همیلتون .)292 ،1387
اگر تکثرگرایی را نوع یا مرحلهای از عرفی شدن بدانیم ،برگر این نوع از عرفی شدن را
بیشتر بسط داده است .درواقع عرفی شدن دروندینی از سنت دینی قطبزدایی و انحصارزدایی
میکند و با این قطبزدایی زمینه برای موقعیت کثرتگرایانه فراهم میشود .وضعیت کثرت
گرایانه وضعیتی است که در آن بهواسطه انحصارزدایی دینی ،دیگر وفاداری مشتریان از قبل
تضمین نمیشود .وفاداری امری ارادی است .آدمیان در وفاداری و پایبندی خود به دین
مختارند .بنابراین سنت دینی که سابقا میتوانست با اقتدار ،خود را بر پیروان تحمیل کند اکنون
فقط میتواند آموزههای خود را در معرض فروش بگذارد و مشتریان هیچ اجباری برای خرید
این یا آن کاالی دینی ندارند .موقعیت کثرتگرایی همانند موقعیت بازار است .برگر از این
طریق نسبت میان کثرتگرایی با عرفی شدن را روشن میکند .هر نوع کاال یا فعالیت دینی که
با نرخ مناسب وارد بازار شود بر منطق اقتصاد بازار مسلط میشود .بهسبب همین امر ،ساختار
اجتماعی گروههای دینی نیز دگرگون میشود (برگر  1991بهنقل از وریج کاظمی و فرجی
)1382؛ و بهتعبیری دیگر از برگر ،انتخاب فردی فزاینده از میان ادیان رقیب ،مطلوبیت
جهانبینیهای دینی را از بین میبرد (تامسون و دیگران  .)44 ،1387بااینهمه برگر (در نظریات
اخیر) معتقد است که «تکثرگرایی لزوماً منجر به انتخابهای سکوالر نمیشود» ،و البته دیوی
( )2004نیز در این زمینه با برگر همداستان است و معتقد است که تکثرگرایی در امریکا به عرفی
شدن منجر نشده است.

جمعبندي مباني تجربي و نظري
پژوهشهای تجربی انجامشده نشان میدهد که تکثرگرایی دینی بهنوعی جزو الینفک جهانِ
مدرن شده است و در جوامعی که فرایند نوسازی را تجربه کرده و میکنند ،سبک دینداری
کنشگران متفاوت از گذشته خواهد بود و بهسمت تکثرگرایی سوق پیدا میکند .ازطرف دیگر

1 Steve Bruce
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مبانی نظری نشان داد که چهارچوبهای نظری گوناگون جامعهشناسان کالسیک درباب رابطهی
نوسازی و دینداری ،همگی بر یک جهتگیری عمومی تاکید داشتهاند و آن «افول دین» در
جهان مدرن است .اما برگر که خود از مدعیان نظریهی اجتنابناپذیری «عرفی شدن» است ،پس
از دههی شصت تغییر موضع داد و بر رابطهی نوگرایی و عرفی شدن خط بطالن کشید و مدعی
برگشتناپذیری این پارادایم (عرفی شدن) شد ،نه اجتنابناپذیری آن .درواقع برگر در نظر دوم
خود پیامد نوسازی را «پلورالیسم» یا تکثرگرایی میداند و بین تکثرگرایی و عرفی شدن رابطهی
اجتنابناپذیری (برخالف نظر اول) نمیبیند .درواقع بنابر نظریه اول برگر سکوالریزاسیون
انحصار عمل سنتهای دینی را از بین برده است؛ درنتیجه بهطور طبیعی به کثرتگرایی منجر
خواهد شد (برگر  68 ،1375بهنقل از کرمیپور )1388؛ و طبق نظر بعدی برگر با تکثر
زیستجهانهای اجتماعی ،آدمیان تکثرگرا دارای دینی «چهلتکه» 1خواهند بود؛ بدین معنا که
مقبولیت تعاریف دینی از واقعیت ،از درون یعنی درون آگاهی شخصی فرد به پرسش گرفته
میشود و این چندگانه شدن ،تسلط دین بر جامعه و فرد را سست میکند .جدایی دین از دولت،
خودبسندگی اقتصاد و رهایی آن از وابستگی به هنجارهای کهن دینی ازجمله جهتیابیهای
نیرومند در روند نوسازی جامعه به شمار میروند .حال بهنظر میرسد باتوجه به نظرات اولیه و
ثانویه برگر نتایج بخش دین و سیاست ،و تعامل دین و دنیا با کثرتگرا بودن بیشتر پاسخگویان
همخوانی ندارد .البته کسانی چون «بروس» و «اینگلهارت» هنوز دلیل مستحکمی برای تغییر
موضعِ برگر نمییابند ،و «مدافع پرشورِ نظریهی قدیم» هستند .در زمینهی نوعشناسی دینداری
نیز ،به آرای هیک پرداخته شد .باتوجه به سه قرائت انحصارگرایی دینی ،شمولگرایی دینی و
تکثرگرایی دینی ،به سبک دینداری کنشگران خواهیم پرداخت.
باتوجه به آنچه گفته شد چهارچوب نظری این پژوهش برگرفته از نظر «اول» و «دوم» برگر
درباب رابطهی نوسازی و دین و نیز نوعشناسی جان هیک (سبک دینداری) است .درقالب این
نظریات ،به بررسی رابطهی نوسازی و تکثرگرایی دینی در بین جوانان شهر و روستاهای سنندج
خواهیم پرداخت.

1 Patchwork Religion
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جدول شمارهي  .1متغيرهاي نوسازي و سبک دينداري
علمگرايي :تمایل به شناخت جهان برپایهی شواهد علمی و تحقیقی بهجای
خرد دوران گذشته
تساويطلبي :التزام عقالنی به اصل تساوی حقوق و پایگاه انسانی ،بدون قائل
شدن هر نوع تبعیض
گرايش جهاني :تمایل به ترجیح هنجارهای غیرشخصی در اجرای نقشهای عام
ذهني
(نوگرايي)

پيشرفتگرايي :تمایل مثبت به غلبه بر تقدیرگرایی ،موفق شدن و باور به مفید
بودن برنامهریزی
گرايش مدني :تمایل به کسب اخبار ملی و تمرکز افکار بر موضوعهای مشخص

نوسازي

گرايش دموكراتيک :تمایل مثبت به حفظ و رعایت حقوق و آزادیهای مدنی و

(باالهام از

سیاسی

آراي برگر)

استقاللطلبي :تمایل به رهایی از اجبارهای ساختار اقتدار سنتی و همنوا نشدن
با چنین هنجارهایی
رسانههاي جمعي :محدود به ماهواره و اینترنت
محل زندگي :شهری یا روستایی بودن و منشأ شهری یا روستایی داشتن
تحصيالت :سنوات و مراتب تحصیلی
عيني

كيفيت زندگي :درک فردی از موقعیت زندگی در زمینهی فرهنگی و سیستم
ارزشی در راستای رسیدن به اهداف و انتظارات و ارزشها
 :جایگاهی است که هر کس در ساخت اجتماعی اشغال میکند (SES).وضعيت
اجتماعي و اقتصادي

سبک
دينداري
(برگرفته از
آراي هيک)

انحصارگرا
شمولگرا
كثرتگرا

رستگاری و نجات را صرفا محدود به خود دانستن.
اعتقاد به اینکه عنایت الهی در ادیان دیگر نیز تجلی یافته است اما کاملترین راه
رستگاری را متعلق دین خود دانستن.
حقیقت و رستگاری منحصر به دین ویژهای نیست.

روششناسي
نوع روش تحقيق
1

پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی با روش پیمایش صورت گرفته است .این پژوهش
بهصورت مقطعی انجام ،و اطالعات در یک مرحلهی زمانی جمعآوری شده است.
1 Descriptive- Analytic
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جامعهي آماري
جامعهی آماری در این پژوهش عبارت است از کلیهی جوانان شهر و روستاهای سنندج ،که
تعداد آنها طبق سرشماری ملی  97807 ، 85نفر بوده است .در این تحقیق دو نوع جامعهی
آماری وجود دارد؛ جامعهی شهر و جامعهی روستا .در جامعهی شهر سنندج بهدلیل ساختار
جامعهی آماری از روش نمونهگیری خوشهای 1چندمرحلهای استفاده شده است .در جامعهی
روستایی نیز در بخش اول از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .درمجموع از
میان اهالی شش روستای سراب قامیش ،اجگره ،دویسه ،تنگیسر ،نیر و محراب ،پاسخگویان
بهنسبت میزان جمعیت هر روستا انتخاب شدند.

تعريف نظري و عملياتي متغيرها
نوسازي
تعريف مفهومي :فرآیند دگرگونی اجتماعی که طی آن «جامعهای کمتر پیشرفته» مختصات
«جامعهای پیشرفتهتر» را بهخود میگیرد (لرنر 386 ،1968؛ بهنقل از شهبازی  .)1381بهزعم برگر
( )1974نوسازی «فرایندی است که در آن گروه خاصی از نهادها و مضامین آگاهی انتقال
مییابد؛ یعنی انتقال یک مجموعه» .در تمامی تعاریف نوسازی چهار عامل اساسی مشترکند:
نوسازی فرایندی است جهتمند؛ حرکتی است از شرایط سنتی ،ساده و اجتماعوار 2به ترتیبات
اجتماعی و اقتصادی عقالنی ،پیچیدهتر و تجاربمآبانه؛ نوسازی بهمثابه یک فرایند مستلزم
دگرگونی ،سازگاری ،واردسازی یا انتقال اندیشهها ،نهادها و فنآوری نو از دنیای پیشرفتهتر به
دنیای کمتر توسعهیافته است (وکیلیزاد .)1378
تعريف عملياتي :اصلیترین متغیر مستقل پژوهش ،نوسازی است که به دو بعد ذهنی و
عینی تقسیم شده است .بعد ذهنی آن ،نوگرایی است که با توجه به کار اینکلس ،اسمیت و شارما
در ابعاد مختلف علمگرایی ،تساویطلبی ،گرایش جهانی ،پیشرفتگرایی ،استقاللطلبی ،گرایش
مدنی و گرایش دموکراتیک سنجیده خواهد شد .در بعد عینی ،عالوه بر سنجش متغیر کیفیت
زندگی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی ،با بهرهگیری از اندیشههای برگر درباب حامالن ثانوی

1 Cluster Sampling
2 Gemeinschaft
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نوسازی ،به بررسی متغیرهای شهرنشینی ،تحصیالت و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی
(محدود به ماهواره و اینترنت) خواهیم پرداخت.
برای سنجش روایی و پایایی ابعاد نوگرایی نیز اگر چه قبال این پرسشنامه هنجاریابی شده
بود و روایی و پایایی آن مطلوب گزارش شده بود ،بااینحال مجددا برای سنجش پایایی آن از
آلفای کرونباخ استفاده شد .میزان آلفای بهدستآمده در تمامی ابعاد باالتر از  76درصد بود.
تكثرگرايي ديني
تعريف مفهومي :تکثرگرایی دینی ،درک و تجربهی متفاوت انسانها از واقعیت الوهی نامتناهی و
ماورای ذهن و زبان بشر ،و درعینحال ،همزیستی مسالمت آمیز آنها با یکدیگر است (هیک،
بهنقل از سروش .)312 ،1377
تعريف عملياتي :در مدل دینداری جان هیک ،گونههای دینداری عبارتند از دینداری
کثرتگرا ،1دینداری شمولگرا 2و دینداری انحصارگرا .3این تقسیمبندی جنبهی معرفتشناختی
دارد و مبتنی بر آموزههای پیروان ادیان و مذاهب درارتباط با حقیقت ،کمال ،نجات و رستگاریِ
همکیشان خود و پیروان سایر ادیان و مذاهب است .هر یک از انواع دینداری موضع خاصی در
برابر این مفاهیم دارند؛ بنابراین تکثرگرایی باتوجه به موضع ادیان نسبت به این مفاهیم عملیاتی
شده است (سراجزاده ،شریعتی ،صابر  .)1383همچنین مقیاس مورداستفاده در این پژوهش
برگرفته از پژوهش سراجزاده ،شریعتی و صابر ( )1383است .بر این مبنا در ساختن مقیاس نوع
دینداری ،دینداری انحصارگرا و دینداری کثرتگرا بهعنوان دو سر طیف در نظر گرفته شده
است .شمولگرایی نیز حدوسط انحصارگرایی و کثرتگرایی درنظر گرفته شده ،ولی در
نوعبندی و محاسبات ،فقط انحصارگرایان و کثرتگرایان متمایز شدهاند .گویههای مورد استفاده
برای دینداری انحصارگرا و دینداری کثرتگرا عبارتند از:
دينداري كثرتگرا:
 همهی ادیان برحق هستند و هریک راهی متفاوت برای رسیدن به خداست. هرکدام از ادیان راه نجات و رستگاری را به پیروانشان نشان میدهند.1 Pluralism
2 Inclusivism
3 Exclusivism
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 مذاهب شیعه و سنی هرکدام میتوانند به پیروان خویش راه رسیدن به حقیقت ورستگاری را نشان دهند.
 هیچ فرقهای در بین مسلمانان نمیتواند مدعی شود که فقط درک و فهم او از دیندرست است.
 هرکدام از تفسیرهای مختلفی که از اسالم و قرآن میشود میتواند معتبر باشند.دینداری انحصارگرا
 اسالم یگانه دین برحق است و پیروان ادیان دیگر در گمراهی و ضاللت بهسر میبرند. درهای بهشت فقط برای مسلمانان باز است و پیروان ادیان دیگر امکان ورود به آن راندارند.
 اسالم یگانه دین برحق است. دربین مذاهب اسالمی(شیعه یا سنی و یا  )...فقط پیروان یک مذهب از عذاب آخرتنجات مییابند و پیروان مذاهب دیگر امکان نجات نخواهند داشت.
 صرفا یک اسالم واقعی وجود دارد و آن هم اسالم محمدی است.آزمون آلفای کرونباخ برای گویههای انواع دینداری ،در پژوهش مذکور  0/94بوده است و
در این پژوهش نیز برابر  0/89میباشد که بیانگر آن است که این مقیاس از ضریب پایایی
باالیی برخوردار است.
كيفيت زندگي
تعريف مفهومي :درک فرد از موقعیت زندگیاش در زمینهی فرهنگی و سیستم ارزشی در جهت
رسیدن به اهداف و انتظارات و ارزشهایش  .کیفیت زندگی دو جنبه دارد .نخست ،کیفیت
زندگی فردی ،که ناظر بر مواردی چون احساس شادی ،احساس سالمتی ،داشتن تعطیالت
طوالنی و  ...است؛ دوم ،کیفیت زندگی جمعی که به وجود صلح و آرامش در جامعه ،پذیرش
هنجارها در جامعه توسط همه ،فراهم بودن منابع اقتصادی برای همه و ...اشاره دارد (فیلیپس
.)33 ،2006
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تعريف عملياتي :کیفیت زندگی درمجموع دارای  4بعد اصلی سالالمت جسالمی ،1سالالمت
روان ،2روابط با دیگران ،3و محیط زندگی 4است .این مقیاس (کیفیت زنالدگی) 5توسالط سالازمان
بهداشت جهانی طراحی شده است (اسکوینگتون ،6التفی 7و اوکانل.)2004 8
در نتایج گزارششده توسط گروه سازندگان مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشالت جهالانی
کالاله در  15مرکالالز بالالینالمللالالی ایالالن سالالازمان صالالورت گرفتالاله ،ضالالریب آلفالالای کرونبالالاخ بالالرای
خردهمقیاسهای چهارگانه و کل مقیاس بین  0/73تا  0/89گزارش شده است (نصیری و رضویه
 .)1385در پژوهش حاضر نیز میزان آلفای کرونباخ مقیاس کیفیت زندگی  0/85بهدست آمد.

يافتههاي پژوهش
يافتههاي توصيفي
ویژگیهای زمینهای :جدول شمارهی  2مربوط به دادههای توصیفی جمعیتشناختی میباشد.
همانگونه که در این جدول مشاهده میشود ،نسبت پاسخگویان زن و مرد تقریباً برابر است.
بهلحاظ محل زندگی پاسخگویان ،حدود  58درصد در شهر سنندج و  41درصد در روستاها
بهسر میبرند .تقریبا  82درصد از جوانان  18تا  29سالهی موردمطالعه در شهر و روستاهای
سنندج مجردند و فقط  17درصد از آنها متأهل هستند .وضعیت تحصیالت پاسخگویان نشان
میدهد که جوانان چه در شهر و چه در روستاهای سنندج ،برخالف نسل قبل خود تقریباً بهطور
کامل از حداقل سواد برخوردارند و تقریباً  80درصد آنان دارای تحصیالت متوسطه و باالتر
میباشند .البته تفکیک بهعملآمده درزمینهی تحصیالت پاسخگویان شهر و روستا نشان میدهد
که در شهر حدود  76/8درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند ،درحالی که
کمتر از  13درصد پاسخگویان روستایی تحصیالت دانشگاهی دارند و قسمت عمدهی
پاسخ گویان روستایی دارای تحصیالت متوسطه و ابتدایی هستند .ازنظر توزیع پاسخگویان
برحسب میزان درآمد ماهانه نیز نتایج این جدول نشان میدهد که کمتر از  10درصد پاسخگویان
1 Physical Health Domain
2 Psychological Domain
3 Social Relationship Domain
4 Environmental Domain
5 WHOQOL
6 Skevington
7 Lotfy
8 O’Connel
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درآمد خود را بیش از یک میلیون تومان در ماه ذکر کردهاند .درزمینهی تفاوت درآمدی
پاسخگویان شهر و روستا نیز نتایج نشان داد که تقریباً  90درصد روستاییان کمتر از  600هزار
تومان در ماه درآمد دارند؛ درحالی که درآمد ماهانهی تقریباً  60درصد پاسخگویان شهر سنندج
بیش از  600هزار تومان است.
جدول  .2دادههاي توصيفي جمعيتشناختي
متغير
جنسیت
محل زندگی

وضعیت تأهل

تحصیالت

درآمد ماهانه

طبقات

درصد

تعداد

زن

49/6

289

مرد

50/4

294

شهر

58/31

340

روستا

41/68

243

مجرد

82/0

478

متأهل

17/5

102

بیهمسر دراثر فوت یا طالق

0/5

3

بیسواد

0/2

1

تحصیالت ابتدایی و راهنمایی

20/2

118

تحصیالت متوسطه

28/8

168

فوقدیپلم و لیسانس

49/9

291

فوقلیسانس و باالتر

0/9

5

کمتر از سیصدهزار تومان

19/9

116

بین سیصد تا ششصدهزار تومان

41

239

بین ششصدهزار تا یک میلیون تومان

29/2

170

بین یک تا دو میلیون تومان

8/9

52

بیش از دو میلیون تومان

1

6

نتایج جدول شمارهی  3نشان میدهد کاله میالزان نالوگرایی درمجمالوع  7بعالد (علالمگرایالی،
تساویطلبی ،گرایش جهانی ،پیشرفتگرایی ،استقالل طلبی ،گرایش مدنی و گرایش دموکراتیک)
در بین جوانان شهر و روستا ،در سطح متوسط و پایینتر است .بالااینحالال تفالاوت بالین شالهر و
روستا چشمگیر است؛ بهگونهای که بیشتر از  64درصد از جوانان شهر سنندج در ابعالاد مختلالف
نوگرایی دارای نمره ی کم و خیلی کم هستند؛ ولی بیشتر از  87درصالد از جوانالان روسالتایی در
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ابعاد مختلف نوگرایی دارای نمرهی «کم» و «خیلیکم» میباشند .درزمینهی میزان کیفیت زندگی
نیز ،درمجموع  4بعد (سالمت جسمی ،1سالمت روان ،2روابط با دیگران 3و محیط زنالدگی )4در
بین جوانان شهر و روستا تفاوت چندانی مشاهده نمیشود؛ بهگونهای که  60درصد جوانان شالهر
و روستا در ابعاد مختلف کیفیت زنالدگی دارای متوسالط و بالاالتر هسالتند .وضالعیت اسالتفاده از
اینترنت نیز نشان میدهد کاله بیشالتر از  40درصالد جوانالان شالهر سالنندج درطالول روز در حالد
«متوسط» و باالتر (زیاد و خیلی زیاد) از اینترنت استفاده میکنند .این درحالی است که تقریبالاً 5
درصد از جوانان روستا در طول روز در حد «متوسط» و باالتر (زیاد و خیلالی زیالاد) از اینترنالت
استفاده میکنند .توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده از ماهواره نیالز نشالانگالر ایالن
است که بهطور کلی تقریباً فقط  34درصد از جوانان شهر و روستا به ماهواره «اصالً» دسترسی
ندارند؛ و بیشتر از  53درصد از جوانان شهر و روستاهای سنندج درطول روز در حالد «متوسالط»
و باالتر (زیاد و خیلی زیاد) از مالاهواره اسالتفاده مالیکننالد .وضالعیت اجتمالاعی-اقتصالادی اکثالر
پاسخگویان در سطح پایین و بسیار پایین ارزیابی میشود.؛ بهطالوری کاله بیشالتر از  84درصالد از
جوانان شهر سنندج و  98درصد از جوانان روستاهای سنندج دارای وضعیت اجتماعی-اقتصادی
«پایین» و «بسیار پایین» میباشند.
جدول  .3توزيع درصد فراواني پاسخگويان برحسب متغيرهاي مستقل
شهر
متغير
نوگرایی
کیفیت زندگی
میزان استفاده
از اینترنت
میزان استفاده
از ماهواره
وضعیت
اجتماعی-
اقتصادی

روستا
خيلي
كم و
اصال
53/5
2/5

كم

متوسط

زياد

كامالً

خيلي
كم و
اصال
22/4
5/3

كم

متوسط

زياد

كامالً

33/7
37/0

10/7
59/7

2/1
0/8

0
0

41/8
34/7

30/3
56/2

5/6
3/8

0
0

4/1

2/9

1/2

0/8

31/8

27/9

13/5

19/7

7/1

90/9

21/0

20/6

11/1

32/9

14/4

18/5

19/1

15/0

35/0

12/3

1/6

0

0

29/4

55/3

12/9

2/4

0

87/7

10/7

1 Physical Health Domain
2 Psychological Domain
3 Social relationship Domain
4 Environmental Domain
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نمودار شمارهی  1توزیع سبک دینداری پاسخگویان را برپایهی تقسیمبندی جان هیک
نمایش میدهد .پیوستار این نمودار نشان میدهد که فقط  5/5از پاسخگویان در دامنهی
دینداری انحصارگرا قرار دارند .همچنین  28/6درصد از پاسخگویان در آن سوی طیف ،یعنی
تکثرگرایی قرار دارند و تقریباً  70درصد پاسخگویان که در دامنهی میانی این طیف هستند
شمولگرا ارزیابیشوند؛ یعنی کنشگرانی که با معرفتشناسی شمولگرا ،معتقدند که لطف و
عنایت خداوند بهانحای گوناگون در ادیان مختلف تجلی یافته است و هر دینی بهرهای از
حقیقت دارد ،اما باالترین و کاملترین راه رستگاری را متعلق به دین خود میدانند .بهاینترتیب
حدود یکسوم پاسخگویان به معرفتشناسی دینی کثرتگرا گرایش دارند و معتقدند که حقیقت
و رستگاری منحصر به دین ویژهای نیست .فقط حدود  5درصد پاسخگویان برای صاحبان ادیان
و مذاهب دیگر ،حقیقت و رستگاری قائل نیستند.

نمودار شمارهي  .1توزيع سبک دينداري پاسخگويان

نمودار شمارهی  2که مربوط به توزیع سبک دینداری پاسخگویان بهتفکیک شهر و روستا
است نشان میدهد که شمولگرایی رایجترین نوع دینداری در بین پاسخگویان شهر و روستا
میباشد .میزان شمولگرایی در بین پاسخگویان شهری  60درصد و در بین پاسخگویان روستایی
 74درصد است .میزان شمولگرایی در بین پاسخگویان روستایی بیش از پاسخگویان شهری
است .انحصارگرایی در پاسخگویان شهر و روستا با کمتر از  6درصد پایینترین میزان فراوانی را
دارد .همچنین میزان کثرتگرایی در بین پاسخگویان شهری  34درصد و در بین پاسخگویان
روستایی  21درصد است .اگرچه در این نمودارها تفاوت چندانی بین میزان فراوانی پاسخگویان
انحصارگرای شهر و روستا مشاهده نمیشود ،اما در تحلیل دو متغیره نشان داده میشود که بین
میانگین انحصارگرایی پاسخگویان شهر و روستا ،تفاوت معنادار وجود دارد.
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نمودار شمارهي  .2توزيع سبک دينداري پاسخگويان بهتفكيک شهر و روستا

تحليل دومتغيره
جدول شمارهی  4نشانگر رابطهی متغیرهای نوگرایی ،کیفیت زندگی ،ماهواره ،اینترنت و
سنوات دانشگاهی با متغیر وابسته میباشد .نتایج جدول مذکور نشان میدهد که بین هیچکدام از
متغیرهای مستقل با تکثرگرایی ،رابطهی قوی و معناداری مشاهده نمیشود؛ اگرچه متغیر
نوگرایی و کیفیت زندگی با تکثرگرایی ،رابطهی معنادار دارند ،اما شدت رابطه قوی نیست.
رابطهی متغیرهای مستقل با بعد انحصارگرایی نشان میدهد که بین نوگرایی ،کیفیت زندگی،
ماهواره ،اینترنت و سنوات دانشگاهی رابطهی معناداری در سطح اطمینان  99درصد وجود دارد
و میزان  rپیرسون بهترتیب ( -0/39؛ 0/12؛  -0/14؛  -0/22و  ) -0/24است .بین متغیرهای
نوگرایی ،ماهواره ،اینترنت و سنوات دانشگاهی با بعد انحصارگرایی ،رابطهی معنادار معکوس در
سطح اطمینان  99درصد وجود دارد .بیشترین میزان شدت رابطه ،مربوط به متغیر نوگرایی
میباشد .به این معنا که هر چه میزان نوگرایی باالتر باشد ،میزان انحصارگرایی دینی کنشگران
پایینتر خواهد بود.
نتایج آزمون  tنیز نشان داد که تفاوت میانگین تکثرگرایی بین پاسخگویان شهر و روسالتاهای
سنندج اندک است .تفاوت در سطح اطمینان  95درصد معنادار بود و میانگین میزان تکثرگرایالی
در بین جوانان سنندج از صد نمره برابر  51و در بین جوانان روسالتاهای سالنندج برابالر  54بالود.
مقدار  )-2/54( tو  )0/011( sigنشانگر این تفالاوت معنالادار ولالی ضالعیف اسالت .هالمچنالین
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درزمینه ی تفاوت میزان انحصارگرایی دینی در بین جوانان شهر و روسالتاهای سالنندج نیالز بایالد
گفت که تفاوت در سطح اطمینان  99درصد معنادار بود و میانگین میزان انحصارگرایی دینالی در
بین جوانان سنندج از صد نمره برابر  38و در بین جوانان روستاهای سنندج برابر  46بود .مقدار
 )-5/47(tو  )0/000( sigنشانگر این تفاوت معنادار است.
جدول  .4رابطهي بين متغيرهاي مستقل و وابسته
مستقل
وابسته
 rپيرسون
تکثرگرایی

 Sigسطح
معناداري
 rپيرسون

انحصارگرایی

 Sigسطح
معناداري

نوگرايي

كيفيت

سنوات

ماهواره

اينترنت

**0/11

**-0/13

0/05

*0/09

0/05

0/004

0/001

0/196

0/026

0/151

**

-0/39

0/000

زندگي

**

0/12

0/002

**

-0/14

0/000

**

-0/22

0/000

دانشگاهي

**

-0/24

0/000

تحليل چندمتغيره
رابطهی بعضی از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته بهطور جداگانه و بهصورت دوبهدو مورد
مقایسه و تحلیل قرارگرفت .در این بخش بهمنظور مشخص شدن تأثیر هر یک از متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته به تحلیل رگرسیونی 1و تحلیل مسیر 2دادهها پرداخته میشود .بهمنظور
تشریح و تحلیل رگرسیون چندمتغیری و دستیابی به مدل رگرسیونی تکثرگرایی ،تمامی
متغیرهای مستقل بهروش «گامبهگام» 3انتخاب شده و در یک دستور رگرسیونی برای دستیابی
به معادلهی نهایی مورد استفاده قرارگرفتهاند .برای مشخص کردن اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و
نیز اثرات کل متغیرهای مستقل مؤثر بر تکثرگرایی دینی ،مدل علّی (مسیر) تشکیل شده است.
نمودار  8عوامل مؤثر بر تکثرگرایی را همراه ضرایب مسیر نشان میدهد .نتایج رگرسیون چند متغیره
نشان میدهد که از مجموع  17مؤلفهی معرفیشده به برنامهی رگرسیونی (شامل گرایش
پیشرفت ،گرایش علمی ،گرایش استقاللطلبانه ،گرایش تساویطلبانه ،گرایش دموکراتیک،
1 Analysis Regression
2 Analysis Path
3 Stepwise
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گرایش جهانی ،گرایش مدنی ،میزان استفاده از اینترنت ،میزان استفاده از ماهواره ،کیفیت زندگی،
پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده ،منشأ ،سن ،جنس ،مذهب ،تحصیالت و سنوات دانشگاهی)
عوامل مؤثر بر تکثرگرایی بهترتیب بیشترین تأثیر شامل گرایش جهانی ،گرایش استقاللطلبانه،
کیفیت زندگی و وضعیت اجتماعی -اقتصادی میباشند.

نمودار « .3عوامل مؤثر بر تكثرگرايي» بههمراه ضرايب مسير

بحث و نتيجهگيري
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطهی نوسازی و تکثرگرایی دینی در بین جوانانِ شهر و
روستاهای سنندج بود .در مباحث آغازین این پژوهش گفته شد که فرهنگ ایرانی ،دین 1را بهعنوان
یکی از زیربناییترین مفاهیم از گذشتههای دور تاکنون در خود جای داده است و در طی این
مسیر دچار تغییر و تحولهای فراوان بوده است .این تغییرات بسیار بهکندی صورت گرفتهاند،
ولی در دنیای مدرن شرایط بهسرعت درحال تغییر است و این تغییرات الجرم دامن «قویترین
نماد عالم قدیم» را نیز گرفته است .حال سوال این است که آیا با هر گامی که نوسازی برداشته
است و با پیشروی «حوزههای آگاهی مدرن» ،از دین «افسونزدایی» 2شده و بهتبع آن نمادهای
دینی به عقب رانده شده و «چیستی» دین متحول شده است؟ یا اینکه مدرنیته و بهتبع آن

1 Religion
2 Disenchantment
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نوسازی لزوما منجر به افول دین نمیشود ،بلکه «چگونگی» دینداری را تغییر میدهد و بهتعبیر
برگر به تکثرگرایی منتهی میشود؟ این پژوهش در پی جواب پرسش دوم بوده است .اما نتایج
پژوهشی مرتبط که همزمان با این پژوهش در همین جامعهی آماری ،با موضوع «رابطهی نوسازی و
دینداری» انجام شده است ،نشان میدهد که نوسازی در کمترین سطح خود ،توانسته است تعلق و پایبندی
دینی را کاهش دهد .البته یقین در باب اینکه این کاهش ،دریچهای به تکثرگرایی دینی است یا خیر قدری
دشوار است؛ زیرا نتایج پژوهش حاضر ،که به رابطهی نوسازی با تکثرگرایی دینی پرداخته است ،نشان
میدهد که رابطهی نوسازی با تکثرگرایی در حد بسیار ضعیفی معنادار بوده است .نقدی که به برگر در باب
تکثرگرایی وارد شده است چهبسا در اینجا نیز وارد باشد؛ نقدی که بر آن است که تکثرگرا بودن جامعهای
چون آمریکا نه صرفا بهخاطر حضور فعال عناصر جهان مدرن ،بلکه حاصل شرایط مهاجرینی است که در
آمریکا سکنی گزیدند و «زیستجهان اجتماعی»1شان چیزی غیر از تکثرگرایی را برنمیتافت .در
سنندج و روستاهای آن بهطور معنادار و قوی شاهد تکثرگرایی دینی جوانان (در هیچکدام از
سطوح طیف سنتی تا مدرن) نیستیم .اگرچه این بدان معنا نیست که بهطور قوی شاهد
انحصارگرایی دینی جوانان باشیم؛ بلکه طبق طیف «سبکهای دینداری» (هیک )69 ،1378
شاهد گرایش جوانان به شمولگرایی دینی هستیم .بااینحال بهنظر میرسد دالیل زیر در عدم
شدت و پویایی تکثرگرایی دینی جوانان بیتأثیر نبودهاند:
« -1زیستجهان اجتماعی» که برگر از آن صحبت میکند در کردستان چنان متفاوت و
متناقض نیست که کنشگران را ناچار به تکثرگرایی کند .درحالی که کنشگران در جوامع
دیگر ممکن است پیوسته با «دیگرانی» روبهرو شوند که در «زیستجهانهای» دیگری به سر
میبرند.
 -2باتوجه به اینکه بهنظر برگر شناخت و دین تابعی از وضعیت و موقعیت کنشگران در
این جهان هستند ،وضعیتی که کنشگران مدرن در سنندج و روستاهای آن در شرایط کنونی
تجربه میکنند آنها را با آشفتگی «زیستجهانها» مواجه کرده است .این آشفتگی
«دیالکتیکی» ،بیش از آنکه کنشگر را مجاب به وارد کردن عنصر «ترجیح» 2و انتخاب در
حوزهی دین کند ،به حذف این زیستجهانها رهنمون کرده است.

1 Social life – world
2 Preference
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باتوجه به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که فرایند نوسازی تاکنون ،لزوماً «چیستی»
دین را متحول نکرده است .اما بهنظر میرسد در شرایط فعلی کردستان ایران ،فرایند روبهرشد
نوسازی توانسته است منجر به تغییرات گستردهای در زیستجهانهای دینی شود .تغییراتی که
در ابعادی از دینداری و سبکهای دینداری ،میتوان از آن به «افول» و تغییر در «چگونگی»
دینداری نام برد .درواقع اگر چه از عدم شدت و پویایی تکثرگرایی دینی جوانان کردستان گفته
شد ،اما همچنان که ذکر شد فرایند نوسازی تغییرات گستردهای در زمینهی تغییر در «چگونگی»
دینداری (از انحصارگرایی به سمت شمولگرایی و درنهایت تکثرگرایی) بهدنبال داشته است.
البته باید به این نکته واقف بود که «ذهن بیخانمان» برای گریز از زنجیرهای دنیای مدرن،
راههایی چون عرفان نو ،وحدت با طبیعت و ...را در پیش گرفته است .این راهها میتوانند
دریچههایی به تکثرگرایی دینی و تاییدی بر این گزاره باشند که جهان مدرن آلترناتیو دین نیست
و صرفا به تغییر دین (چگونگی دینداری) کمک میکند نه افول آن .بههررو باتوجه به تجربهی
ویژه ما از فرایند پویای نوسازی ،نباید سکوالرزدایی و بازگشت دین در اروپا و آمریکا را با
وضعیت دین و دینداری در کردستان ایران مشابه دانست.
خالصه اینکه بهنظر میرسد که اگرچه جوانان مدرن (بهنسبت دیگر جوانان) در سنندج و
روستاهای آن ،زندگی در بینظمی و آشفتگی جهان کنونی را تحملناپذیر و دشوار مییابند ،ولی
در شرایط کنونی در تکاپوی «چیز»های دیگری در کنار «زیستجهان» دینی هستند و نه لزوماً در
جهت «طرد» 1یا «تطابق» 2با «زیستجهان» دینی از نگاه کنشگر (دیالکتیک واقعیتهای بیرونی
و ساختهای ذهنیالشناختی) ،تا ورای بینظمی و آشفتگی« ،آستانهای معنایی» برای خود پیدا
کنند.

يادداشت
 -1پژوهش حاضر بخشی از رسالهای است که باعنوان «بررسی رابطهی نوسازی و تغییر نگرشها و
رفتارهای دینی جوانان شهر و روستاهای سنندج» انجام شده است.
 -2برای نمونه نگاههای متفاوت و گاهی ضدونقیض در باب تکثرگرایی و سکوالریزاسیون:
سکوالریزاسیون انحصار عمل سنتهای دینی را از بین برده است؛ درنتیجه بهطور طبیعی به

1 Rejection
2 Adaptation
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کثرتگرایی منجر خواهد شد (مجله اخبار ادیان ،سال ششم شمارهی  1و  ،2بهار و تابستان ،87
ص .)50درمقابل این رأی ،هادی جلیلی در مقدمهی کتاب سکوالر شدن که درواقع رسالهی او بوده
است آورده« :وجه مشترک تمامی این متفکران [برگر ،استارک و  ]...این خطا بود که متکثر بودن
جهان مدرن به دنیوی شدن آن منتهی میشود» .و نیز آورده است« :جهان مدرن پدیدهای پلورال است
و نه سکوالر».
 -3خالصهی پژوهش مرجایی ( )1380از پایاننامهی مریم زارع ( )1384گرفته شده است.
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