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 چکیده
 نداشتن مخالف، حتی و متفاوت تفکر داشتن عین در یکدیگر پذیرش ،یکپارچگی و وحدت

 های فاصله و ها شکاف کاهش و یکدیگر اب دینی و نژادی قومی، های گروه تحقیرآمیز رفتارهای

 فرهنگی مراجع و نهادها تأکید مورد و کشورها و ادوار تمامی در اهمیت حائز مسائل از اجتماعی،

 مسلمانان نایم در اجتماعی ةفاصل با دینداری ةرابط بررسی هدف با ،حاضر پژوهش. است ربط ذی

 ،نظری چارچوب. است رسیده انجام به یاجتماع مدارای بر تأکید با ،تهران شهر مسیحیان و

 18 مسیحیان و انمسلمان شامل ،آماری ةجامع. است آلپورت و رابرتز دورکیم، نظریات از یندیابر

 نمونه نفر 204 میان از ها داده و است پیمایش تحقیق، روش. است تهران شهر باالی به سال

 تحقیق متغیرهای میان سنجیرابطه نتایج. است شده آوری جمع تهران شهر در ،ای خوشه صورت به

 ةرابط ،مسیحیان و مسلمانان اجتماعی ةفاصل و دینداری میزان بین که داد نشان وابسته متغیر و

 آزمون نتایج بقاطم. است برقرار معکوس ةرابط ،اجتماعی ةفاصل و اجتماعی مدارای میان و ،مستقیم

 آن، از پس و دارد اجتماعی ةفاصل بر را تأثیر بیشترین اجتماعی مدارای (واسط) متغیر نیز رگرسیون

 واردشده متغیرهای ،درمجموع. هستند اجتماعی ةفاصل بر تأثیرگذار متغیرهای دین، نوع و دینداری

 ةفاصل متغیر تغییرات رصدد 49 ،(اجتماعی مدارای دینداری، دین، نوع) رگرسیون ةمعادل در

 .کنندمی تبیین را اجتماعی

 .مسیحیت ،اجتماعی یمدارا اجتماعی، فاصلة دینداری، اسالم، :کلیدی یها واژه

  

                                                                                                                                              
 maghazinejad@yahoo.comمسئول(،  سندةیدانشگاه الزهرا )نو یگروه علوم اجتماع اری. دانش1

 akbarnia1365@gmail.comدانشگاه الزهرا،  ی. کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماع2
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 مسئله طرح و مقدمه

 تساهل، به را دینداران و هستند اجتماعی بستگی هم و وحدت منادی الهی، ادیان دینی های آموزه اینکه با

 همیشه ،چنددینی جوامع در دینداران دهدمی نشان شواهد خیبر ،خوانند فرامی تعارض کاهش و امدار

 وحدت به ادیان اکید ةتوصی وجود با و دهندنمی نشان خود مذهبی -دینی های آموزه به را الزم پایبندی

 کهطوریبه کنند؛می عمل مذکور های آموزه و اصول برخالف شرایطی در کتاب، اهل میان مدارا و

 در تقابل و تعارض به را خود جای ،شود می حاصل دینی تسامح و تساهل مدارا، طریق از که وحدتی

 تعامل ةزمین در جهان در گرفتهصورت تحقیقات و تاریخی های بررسی. دهد می ادیان اهل میان روابط

 فاصله خود دینی های آموزه از عمل در ،بزرگ ادیان دینداران که است آن بیانگر نیز یکدیگر با ادیان اهل

 ی،یاهتعارض چنین ةریش. اند زده یکدیگر با تعارض و اختالف به دست مواردی در و اندکرده پیدا

 ادیان پیروان از شماری میان در مقطعی های انحصارگرایی و ها نظری تنگ و دینی هایگراییخاص

 تمایزگذاری و گروهی درون برتری حس افزایش به رفتارهایی، و اعتقادات چنین. است بوده مختلف

 در هاپژوهش. (103 :1386 مجد، شایسته ؛302 -300 :1995 رابرتز،) شود می منجر «ها آن» و «ما» بین

 مدارای با دینداری ةرابط بارةدر (2010) ژنگ و کیم تحقیق نتایج. است مسئله این گواه نیز جهان ادیان

 های بودایی که معنایندب. است تأثیرگذار مدارا میزان بر متفاوت مذهب یا دین دهدمی نشان اجتماعی

 ةفرق مذهبی قوی باورهای یا اند بوده مدارا اهل ها کاتولیک و ها پروتستان از بیشتر مطالعه، مورد

 مدارای بر دینداری تأثیر ةمقایس با (2002) کارپف. است شده آنان پیروان کمتر مدارای سبب ارتدوکس

 شده کمتر مدارای موجب سیاسی یا تئوکراتیک دینداری که کندمی اذعان لهستان و آمریکا در یسیاس

 مدارا اهل کمتر هستند، سیاسی قدرت در کلیسا دخالت به معتقد که دیندارانی ،ترتیبیندب. است

 فرهنگی -اجتماعی های ناهمسازی یا ها همسازی در دینی باورهای و ها آموزه تأثیر به توجه با. اند بوده

 تقویت و زیستیهم موانع رفع های راه امروزه اجتماعی، بستگی هم و زیستیهم تحقق و ادیان اهل میان

 در که است مهمی مسائل از مذاهب، سایر پیروان با مدارا و ادیان دیگر به احترام درجهت دینی باورهای

 را مختلف دینی های سازمان و نهادها نیز و نامحقق ،نظران صاحب ذهن و شده مطرح چنددینی جوامع

 کاهش ،ها ریشه شناسایی درجهت هایی تالش و توجهات کهطوریبه است؛ کرده مشغول خود به

 موضوع اینکه ویژه به ؛است گرفته صورت جدید شرایط و جوامع در دینی همگرایی افزایش و ها فاصله

 روستنای از و است نبوده مناقشه و بحث محل امروز گستردگی به گاه هیچ بشر، تاریخ در زیستیهم

 با هرروزه رویارویی صورت به گسترده، و ملموس چنین این را تفاوت اهمیت هرگز آدمیان که

 چشم به بیشتر جوامع رنگیهم ،گذشته در. (366 :1383 جهانگلبو،) بودند نکرده تجربه دیگربودگی
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 حتی و دینی هویت حفظ و بازگشت به ها گروه تمایل ،مهاجرت دلیلبه کشورها امروزه اما ،خورد می

 اشتراکات ةگستر و میزان شناخت به که مفهومی زمینه، این در. کنند می تجربه را تکثر بیشتر دین، تغییر

 احساس میزان ،اجتماعی ةفاصل. است 1«اجتماعی ةفاصل» ،کندمی کمک متکثر های گروه افتراقات و

 فاصلة اغلب. دندار دیگر گروه قبال در گروه، یک اعضای که دهد یم نشان را پذیرشی یا نزدیکی

 ةرابط و قومی و نژادی مختلف یها گروه اجتماعی روابط در صمیمیت ةدرج سنجش برای اجتماعی

 یدور ةنیزم که است ینیع ةفاصل و شکاف یمعنابه زین یاجتماع ةفاصل .رود یم کاربه ها آن اعضای نایم

 یحالت یمعنابه نیچنهم. کند یم فراهم شناس جامعه دگاهید از گر،یکدی از را طبقات و ها گروه ،ها انسان

 آنان با فاصله قبول و یاجتماع یهاهمقول گرید با یمناسبات جادیا از یخوددار موجب که است یذهن

 نایم زیتما از یناش هم و باشد موجود یها ارزش از یناش است ممکن هم ،یاجتماع ةفاصل. شود یم

 در و مذاهب و نژادها ،یاجتماع طبقات نیب تفاهم نبود ای فرهنگ فکر، طرز ،یزندگ نوع نظر از افراد

 .(17 :1391 ان،یبهرام ؛28 :1374 ملک،) ساخته شیپ یها ارزش و خرافات چند، یموارد

 و قومی یها گروه از متشکل یربازد از فرهنگی، متکثر جوامع از مصداقی عنوان به ایران ةجامع

 ایرانیان ،دور یها گذشته از. اند کرده زندگی ایرانی هویت واحد چتر زیر که بوده مختلف دینی

 تشکیل را جامعه اکثریت که مسلمانان کنار در زرتشتی و مسیحی یهودی، از اعم غیرمسلمان

 فاصلة ةمسئل آن تبع به و ادیان اهل مدارای عالوه،هب. اند کرده زندگی یزآم مسالمت طور به ،اند داده

 را آن به پرداختن ضرورت و کرده جلب خود به را انمحقق توجه جهت دو از ،ها آن میان اجتماعی

  :است ساخته دوچندان

 ةداعی با که داعش اخیر یهاسال در و طالبان القاعده، انندم مسلمان ظاهر به یها گروه ظهور. 1

 کافر را دیگر مذاهب و ادیان اهل ،انددهکشی چالش به را دین اصل ،دینی بنیادگرایی

 بعد ،اند پرداخته خاورمیانه ةمنطق ویژه به و جهان در کشتار و خشونت به و اندخوانده

 هراسیاسالم از یموج مذکور، های گروه یها خشونت اخبار انعکاس. است مسئله بیرونی

 به ها آن ةدامن شرایطی در که دارد را آن قابلیت و است انداخته راه به منطقه و جهان در

 به و دهد قرار شعاعالتحت را ادیان اهل وحدت کهیطوربه ؛دوش کشیده نیز ایران داخل

 .بزند دامن فاصله افزایش و تساهل کاهش

 رغم علی ایران، در دینی حکومت نظام یستأس و اسالمی انقالب وقوع با درونی، بعد در. 2

 دینی های اقلیت عبارتی به یا غیرمسلمان ایرانیان حقوق شناختنرسمیتبه و آزادی وجود

                                                                                                                                              
1. Social Distance 
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 نظام، (اسالمی) دینی ماهیت دلیلبه اساسی، قانون 64 و 26 ،20 ،19 ،14 ،13 ،6 اصول در

 سلمانم اکثریت که شود تقویت و گیرد شکل احساس این ها اقلیت در نوعی به است مکنم

 نیز تصوری چنین به واکنش در .دارند قرار حاشیه در ها اقلیت و (اصل) متن در جامعه

 دینی اکثریت و اقلیت میان گروهیبرون پیوندهای تضعیف موجب ،گروه درون تقویت

 و خطرساز ادیان اهل زیستیهم و جامعه وحدت حفظ برای مسئله این که شودمی مسلط

 نمایی نیز زمینه این در گرفتهصورت های پژوهش معدود. است ویژه اهمیت حائز درنتیجه،

 پیروان میان اجتماعی فاصلة از درجاتی وقوع مؤید و داده دست به احتمال و معنا این از

 .(1383 ،صابر ؛1381 ،کیانی ؛1380 ،پوررفیع) است بوده ایران ةجامع در مختلف ادیان

 و میزان مهم، این از شناخت نداشتن و ایران در مربوط تحقیقات خأل ،شده مطرح مسائل برعالوه

 و تحقیقات کمبود تا یابد یم ضرورت و اهمیت ایران ةجامع در ادیان میان تعامل و ارتباط کیفیت

 اصلی سؤال سمتبه را ما مسئله این بنابراین، ؛دشو جبران حدی تا ایران در مهم ةحوز این اطالعات

 ها نگره به پایبندی و اعتقاد) دینداری یرتأث چگونگی و دینی پیوستگی سطوح و میزان برمبنی پژوهش

 در (مسیحیت )اسالم، مختلف ادیان پیروان میان اجتماعی فاصلة رفع ایجاد بر (دینی یها آموزه و

 :از اند عبارت حاضر پژوهش سؤاالت راستا، این در. شود یم رهنمون ایران فعلی ةجامع

 است؟ حد چه تا تهران شهر در مسیحیان و مسلمانان اجتماعی مدارای و دینداری میزان .1

 دارد؟ وجود اجتماعی فاصلة اندازه چه تا ،تهران شهر در مسیحیان و مسلمانان میان .2

 شهر در مسیحیان و مسلمانان اجتماعی فاصلة و اجتماعی مدارای ینداری،د میزان میان ةرابط .3

 است؟ حد چه تا و چگونه تهران

 

 پژوهش تجربی مالحظات

 با ،مسیحیان و مسلمانان میان اجتماعی فاصلة با دینداری میزان ةرابط بررسی پژوهش، این هدف

 هم که بودیم تحقیقاتی آوری جمع و مطالعه نیازمند ،دلیل همین به. است اجتماعی مدارای بر تأکید

 فاصلة زمینة در یایران تحقیقات معدود میان از. باشند پرداخته اجتماعی فاصلة هم و ادیان مقولة به

 فاصلة ةحوز در مطالعات، بقیة و اند داده نشان توجه ادیان پیروان ةمسئل به پژوهش دو ،اجتماعی

 فاصلة درمورد (1380) پوررفیع پژوهش اول مورد. است گرفته صورت ها قومیت میان اجتماعی

 و یزد مسلمانان و زرتشتیان گروه دو آن، در که است 1356 سال در مسیحیان و زرتشتیان اجتماعی

 زرتشتیان مکانی دوری که بود این پژوهش اصلی ةفرضی. ندشد گرفته درنظر یکدیگر اب ها آن ةرابط



 25    ...اجتماعي فاصلة یا اجتماعي مدارای: دینداری

 

 و هنجارها داد نشان نتایج. شود می ها آن نایم اجتماعی فاصلة ایجاد سبب یزد، شهر مسلمانان از

 مسلمانان برای جامعه، ادیان دیگر پیروان با اجتماعی مناسبات و روابط ةزمین در مذهبی های ارزش

 بر مؤثر شناختیجمعیت عوامل» مطالعة در (1381) کیانی. است اهمیت حائز زرتشتیان از بیش

. سنجید اجتماعی فاصلة با را شناختیجمعیت عوامل ةرابط ،«اصفهان استان ةارامن اجتماعی فاصلة

 صورت بدین. دارند دارامعن ةرابط اجتماعی فاصلة با ،سن و سکونت محل تحصیالت، ،نتایج مطابق

 مسلمانان با بیشتری اجتماعی فاصلة ،شهرنشینان و بیشتر تحصیالت با افراد ،ترها جوان که

. است نیامده دستبه یدارامعن ةرابط اجتماعی فاصلة و ،تأهل و جنسیت درآمد، میان اما ،اند داشته

 راستا این در. است اجتماعی مدارای حاضر، پژوهش در رفتهکاربه (میانی مستقل) واسط متغیر

 ةنمون یک براساس «اجتماعی مدارای با آن انواع و دینداری میزان ةرابط بررسی» در (1383) صابر

 میزان تأثیر ،نتایج مطابق. کرد بررسی اجتماعی مدارای با را دینداری ةرابط دانشجویان، از نفره 335

 مدارای باشند، دیندارتر افراد هرچه و است متفاوت مدارا مختلف های مؤلفه و ابعاد بر دینداری

 بر دینداری اما ،است کمتر غیرمسلمانان با ارتباط و جرم جنسی، مسائل انندم موضوعاتی با آنان

 میان در همچنین. است نداشته چندانی تأثیر قومی مدارای و ملیتی مدارای سیاسی، مدارای

 ،اجتماعی فاصلة تفسیر و گیری اندازه منظور به (1926) بوگاردوس پیشین، خارجی تحقیقات

 طوربه که فهمی و نوعیهم حس تا گرفت کاربه را گانههفت اجتماعی ارتباطات از فهرستی

 تماس، ةنظری از استفاده با (2006) هاردین و هنری. کند گیریاندازه ،دارد وجود افراد در معمول

 رابطه وجود تأثیر و بررسی را لبنان در مسلمانان و مسیحیان میان تعصب و گروهیبین های تماس

 را تعصب روابط، داشتن که داد نشان نتایج. کردند مطالعه تعصب بر را یکدیگر با داشتنتماس و

 مدارا بررسی به نیز (2009) شاو و اسکافر. شود می اجتماعی فاصلة کاهش سبب و دهد می کاهش

 تدریس، حق مانند سؤاالتی طرح با ،پژوهش این در مدارا. پرداختند آمریکا در مختلف های گروه اب

 این درمورد عمومی های کتابخانه در کتاب داشتن و همسایگی در زندگی عمومی، سخنرانی

 نشان آمریکا در خدا غضب با سیاسی مدارای ةرابط بررسی با (2008) فروس. شد سنجیده ها گروه

 معتقد های آمریکایی. خداست از افراد فهم نوع ،سیاسی مدارای بر دینداری منفی تأثیر دلیل که داد

 های دیدگاه این که است داده نشان نتایج این و ندمعتقد بیان آزادی به کمتر ،جو انتقام خدای به

 ادامه در کهطور همان .کند می تعیین را سیاسی مدارای بر دینداری تأثیر سطح که است شخصی

 هاردین و هنری الگوی از و مدارا سنجش برای شاو و اسکافر الگوهای از ،دوشمی داده توضیح

 و دینداری نوع بررسی با صابر پژوهش به نظر با و شده استفاده اجتماعی فاصلة سنجش برای
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 دینانغیرهم از اجتماعی فاصلة با آن ةرابط ،تهران شهر مسیحیان و مسلمانان میان اجتماعی مدارای

 .است شده بررسی

 

 پژوهش نظری مالحظات

 انپژوهشگر بنابراین، ؛است فرضیات و مدل ةارائ در اصلی راهنمای تحقیق، نظری چارچوب

 رد بیشتری قدرت که را موضوع با مرتبط های پژوهش و ها نظریه تجربی، و نظری ادبیات براساس

 بررسی پژوهش ةمسئل تحقیق، این در اینکه به هتوج با. ندنک می انتخاب دارند، پژوهش ةمسئل تبیین

 بوده، خود دینانغیرهم از (یتمسیح و اسالم) ادیان پیروان اجتماعی فاصلة و دینداری رابطة

 از استفاده با و است توجه مورد وزمره،ر زندگی در آن کارکرد و دینداری و دین ةحوز های نظریه

 اجتماعی فاصلة و دینداری نایم ةرابط به ،مربوط پژوهشگران تحقیقات و مذکور هایدیدگاه یندابر

 آیا» که پردازدمی پرسش دو این به حاضر مقالة. است شده پرداخته اجتماعی مدارای بر تأکید با

 موجب دینداری و دین چگونه» نیز و «خیر یا است مؤثر ما اجتماعی رفتارهای بر دینداری و دین

 .«دشومی جامعه یک در مختلف ادیان پیروان میان اجتماعی فاصلة مانع یا

 اعتقادات و مذهب که معتقدند ،دورکیم و وبر جمله از دین شناسی جامعه ةحوز اندیشمندان

 تأثیرگذار اجتماعی و اخالقی اقتصادی، رفتارهای جمله از آنان دیگر رفتارهای بر ،افراد دینی

 در مستقیم طوربه است ممکن ،کنند می درک دینشان از ها انسان آنچه ،دیگر عبارتبه است؛

 دینی پیرو ما اینکه ،درواقع و کند پیدا نمود اجتماع در ها آن بیرونی رفتارهای و ها گیری تصمیم

 های نظریه میان از. است تأثیرگذار ما اجتماعی های کنش و رفتارها و افکار گیری شکل در باشیم،

 تبیین در ما به ،اند گرفته قرار کارکردگرایی دیدگاه حوزة در که هایی نظریه ،نداریدی باب در

 و دورکیم جمله از کارکردگرایی ةحوز اندیشمندان ربیشت. کنند می بیشتری کمک پژوهش موضوع

 دین ،ها آن نظر از. اند زده قلم دین یک پیروان انسجام در دین مثبت کارکرد زمینة در رابرتز،

 این از و دانجام می دینداران میان پیوند به ،دوشمی واحد اجتماع یک حول افراد گردآمدن موجب

 ةمجموع دلیلبه دین ،دورکیم نظر از. دارد بسزایی نقش افراد در هویت حس ایجاد در طریق

 جمع واحد اجتماع یک حول را ها آن است، شده تجویز آن پیروان برای که مناسکی و باورها

 :1389 کوزر،) زند می پیوند دیگریک به را ها انسان جمعی، سراسر ةدپدی یک عنوان به و کند می

 یک عنوان به خود از افراد شناخت در ،دین به تعلق حس که کندمی اشاره نیز رابرتز. (198

 و گروهی هنجارهای که دارد را آن قابلیت دین ،بنابراین ؛دارد اهمیت... و مسیحی مسلمان،
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 دینی تعلق حس یا گروهی درون انسجام این است ممکن اما سازد، تقویت را جامعه افراد یگانگی

 آنان دینانهم جزء که شود دیگرانی با جدایی و فاصله ایجاد سبب ،یکدیگر با دینانهم یگانگی و

 به) تعلق احساس یک دین که ستمعنا این به دین تعلق کارکرد رابرتز، نظر از. شوند نمی محسوب

 نوعی است قادر که آورد می وجودبه را «ما» حس و گروهی هویت حس ،(مرجع گروه

 منجر باور این به ،«ما» حس ایجاد که است عقیده این بر او. باشد داشته دنبالبه را گرایی خاص

 چنین. هستند غلط اعتقادی های نظام دیگر و است درست و مشروع ما خود دین که شود می

 وجودبه را «ها آن» و «ما» بین تمایزگذاری و گروهی درون برتری حس افزایش به گرایش ،اعتقادی

 یگاه دینداری ،آلپورت سخن به. (103 :1386 مجد، شایسته از نقل به 63 :1995 رابرتز،) آورد می

 از فرد برداشت و ندارد دین به ربطی هیچ خودخودیبه که است تعصباتی برای مناسب پوشش

 قرار ما تعصبات کانون در دین ،بنابراین ؛شودمی همخوان او تعصبات با راحتی به دینی تعالیم

 یا نوع گفت توان می ،اساسبراین. (61 :1379 آلپورت؛) است ایمان از فراتر چیزی چراکه ،گیرد می

 اب متفاوتی یا مخالف تفکر که شودمی دیگرانی و آنان بین کمتر مدارای سبب افراد دینداری سبک

 آنان گیری فاصله و جدایی به انگاری،برترخود و گراییخاص حس همین کهطوریهب ؛دارند ها آن

 بر ما ذهنی های گیری جهت و دیگری از ما فهم آنجاکه از ،دیگر عبارتبه. انجامدمی دینانغیرهم از

 ذهنیت تعبیری هب یا «ها آن» و «ما» تفکر نداشتن /داشتن دارد، تأثیر هایمان واکنش و کنش یچگونگ

 طرواب ةگستر در که است طبیعی متفاوت، افکار با «دیگری» از غیرمداراجویانه /مداراجویانه

 .بود خواهد مؤثر و نافذ متفاوت، ی«ها آن» و «ما» میان اجتماعی فاصلة گیری شکل و اجتماعی

 چهار این. کنند می زندگی دینی هایهفرق و ادیان سایر زا بیشتر دین، چهار پیروان ،ما ةجامع در

 این از. شوندمی زرتشت و یهودیت حیت،مسی اسالم، شامل ،هستند جهان الهی ادیان از که دین

 حجم بیشترین مسیحیان دینی، های اقلیت میان از و اندلمانمس ما کشور جمعیت بیشتر ،میان

 فاصلة با ارتباط در دینداری انواع مقایسة دنبالبه پژوهش، این در آنجاکه از. نددار را ملی جمعیت

 به توجه اب ادیان اهل اجتماعی فاصلة تبیین ،هستیم مسلمانان و مسیحیان گروه دو بین اجتماعی

 به این، از پیش که هاییپژوهش از یکی. است تحقیق اهداف از یکی ،متفاوت دین دو به تعلق

 ناسازگاری مدارا،» عنوان با (1993) دومینیک پژوهش داد، نشان جهتو یادشده منظر از ادیان تفاوت

 و اصلی محور ،مختلف ادیان پیروان مدارای میزان تفاوت ،آن در که است «دینیبین وگوی گفت و

 پیروان مدارای میزان که -پژوهش این در. است بوده اجتماعی فاصلة و دینداری میان واسط پل

 در هندوها دهد می نشان نتایج -شده سنجیده یکدیگر با سیک و هندو مسیحیت، اسالم، دین چهار



 1396 بهار ،1 شمارة ،6 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    28

 در ها آن. کنند می برخورد بیشتری مدارای با معین، های موقعیت در دیگر، دین سه پیروان با مقایسه

 پیروان که درحالی. دادند نشان را مدارا بیشترین بررسی، مورد موقعیت دوازده از موقعیت شش

 توان می ،بنابراین ؛(1383 صابر،) داشتند مذکور هایزمینه در کمتری مدارای ،مسیحیت و اسالم

 اجتماعی فاصلة و مدارا میزان بر (دینی تعلق) دین بودنمتفاوت که داشت انتظار و کرد فرض

 .باشد تأثیرگذار مختلف ادیان پیروان

 کیفیت و خاص دین به تعلق که گرفت نتیجه یادشده نظریات مجموع از توان می طورکلی به

 بین اجتماعی ةفاصل بر ،درنتیجه و ادیان دیگر پیروان با آنان ارتباطات نوع و میزان بر ،افراد ورزی دین

 و اعتقاد لحاظبه ،اندبوده مقیدتر داریدین امر در که افرادی دارد احتمال ،رو این از. است تأثیرگذار آنان

 ظاهراً افراد ،بارتیعبه. کنند عمل تر قوی نیز مناسکی بعد در و باشند باالتری سطح در ینید هایباور

 دینی فهم و ادراکات خاص عنو. دانندمی ادیان دیگر از برتر ار خود آیین و دین ،نهایتدر تر مذهبی

 دارند، مخالفی دیدگاه و موضع حتی یا اندیشند نمی آنان مثل که کسانی با مدارا و تساهل میزان بر آنان،

 پیروان و آنان میان اجتماعی فاصلة و گسست یا پیوند و ارتباط میزان بر ،نهایتدر و است تأثیرگذار

 مودارن) زیر مدل در ،یادشده تحلیلی چارچوب برمبتنی و مفروض علی روابط .دگذار می ثرا ادیان سایر

 :است شده گذاشته آزمون به فرضیاتی قالب در و دهش ترسیم (1
 

 
 یلیتحل مدل. 1 نمودار

 

 پژوهش تفرضیا
 .است تأثیرگذار (دینداران) افراد دینداری میزان بر دین نوع

 .است تأثیرگذار (دینداران) افراد اجتماعی مدارای بر دین نوع

 دین نوع

 اجتماعی فاصلة

 اجتماعی مدارای

 دینداری میزان
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 .است تأثیرگذار (دینداران) افراد بین اجتماعی فاصلة بر دین نوع

 .است تأثیرگذار (دینداران) افراد اجتماعی مدارای میزان بر دینداری میزان

 .است تأثیرگذار دینی گروه دو بین اجتماعی فاصلة میزان بر دینداری میزان

 .است تأثیرگذار دینی گروه دو بین اجتماعی فاصلة بر اجتماعی مدارای میزان

 

 پژوهش شناسی روش
 و زنان شامل تحقیق آماری ةجامع. است پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار و یپیمایش حاضر ةمطالع

 اینکه دلیلبه نمونه، حجم تعیین در. ستا تهران شهر باالی به سال 18 مسیحی و مسلمان مردان

 به توجه با نگرفت، قرار انمحقق اختیار در دین تفکیک به تهران جمعیت درمورد دقیقی آمار

 از نفر 60 شد گرفته تصمیم شناسانروش نظر با تهران، ساکن مسیحی اقلیت و مسلمان اکثریت

 کیاند با ندتوانست انمحقق ،درنهایت. شوند انتخاب نمونه عنوان به مسلمانان از نفر 120 و مسیحیان

 نفر 139 و (درصد 9/31) مسیحی آنان از نفر 65 که دنده ارتقا فرن 204 به را تعداد این افزایش،

 احتمالی و ای چندمرحله ای خوشه تحقیق، این در گیری نمونه روش. هستند مسلمان (درصد 1/68)

 و 14) نشینغیراقلیت و (12 و 6 ،8) نشیناقلیت مناطق در پرسشنامه، ابزار از استفاده با و است

 و دسترسی محدودیت دلیلبه اجرا، ةمرحل در. گرفت صورت اطالعات گردآوری ،تهران (15

 (12 و 8 ،6 مناطق) نشیناقلیت مناطق از پرسشنامه 30 مسیحیان، گروه در همکاری ضعف

 مسیحی های خانواده با که دوستانی نیز و مسیحی دوستان توسط هم مورد 35 و تصادفی صورت به

 و شد استفاده صوری اعتبار روش از ،سنجش ابزار روایی ینتأم برای. شد پر ،بودند ارتباط در

 دین در دینداری متغیر یها سنجه درمورد. گرفت قرار استادان اختیار در ییدتأ برای پرسشنامه

 سنجش. شد مراجعه (کشور مسیحی راهبان )از مربوط کارشناس یهادیدگاه به نیز مسیحیت

 دینداری، میزان متغیرهای برای که انجام گرفت کرونباخ آلفای ضریب از یریگبهره با نیز پایایی

 .است 879/0 و 822/0 ،945/0 ترتیببه اجتماعی فاصلة و اجتماعی مدارای
 

 متغیرها عملیاتی و مفهومی تعاریف

 از. اند داده ارائه دین مفهوم از معینی تعاریف ان،شناس جامعه و اجتماعی علمای :دینداری و دین

 که است ممنوع و مقدس امور با مرتبط اعمال و عقاید از ای یکپارچه نظام «دین» ،دورکیم امیل نظر

 هم به جزء سه کمدست تعریف این. دشو می کلیسا نام به واحد اجتماع یک گیری شکل موجب

 اجتماع» یک ظهور» به که «مقدس امور» دربارة «اعمال و عقاید یکپارچة نظام» :دارد مرتبط
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 نیز استارک رودنی و گالک چارلز دیدگاه از. (227 :1388 زند، شجاعی) شود می منجر «اخالقی

 نهادینه را اعمال و ها ارزش نمادها، عقاید، از نظامی که است ارزشی گیری جهت نوعی ،دین

 آن دین،. دهد شکل غایی معنای از سؤاالتشان به پاسخگویی برای ها انسان از گروهی به تا سازد می

 به 27 :1967 برگر،) دارد می وا حرکت به ماوراءالطبیعه به شان غایی معنای که است باوری های نظام

 پروردگار به باور و شناخت را «دین» همکاران و فردخدایاری .(223 :1388 زند،شجاعی از نقل

 و دیگران و خود خدا، به نسبت معینی عواطف و عالیق داشتن و یاله احکام و آخرت ،انبیا یکتا،

 به. (11 -10 :1385) کردند تعریف دینی وظایف به التزام و خدا به تقرب جهتدر هستی جهان

 آن است بهتر روهمین از. دارد ای یافته تخصیص و علمی فهومم نیز «دینداری» ،نظران صاحب اعتقاد

 مسیحی، دینداری عناوین با و ترکیبی صورت به و دهیم قرار منتسب دین با پیوند در نحوی به را

 خواهد عبارت «دینداری» ،اساسبراین. (16 :1393 زند،شجاعی) ببریم کارهب بودایی یا مسلمانی

 و احساسات اعتقادات، از ای همجموع در ،التزام این. خویش پذیرش مورد دین به فرد التزام از بود

 پذیرد می سامان زند،می دور او به ایمان یا رابطه و خداوند حول که جمعی و فردی اعمال

 مفهوم ،دیگر عبارتبه. (144 -143 :1389 دیگران، و خلیلی رحمانی ؛49 :1384 ،سرا خطبه)

 ،شناسانه جامعه نگاه از. است آن واجد دیندار شخص که است رفتاری کیفیت بیانگر «دینداری»

 به 37 :1385 بهبهانی،) است گیری اندازه قابل ولی تعریفغیرقابل مفهومی دین، برخالف دینداری

 بعد پنج در استارک و گالک الگوی از ،دینداری متغیر سنجش برای. (17 :1392 جهادی، از نقل

 و مدیاپی» و «دینی دانش و آگاهی» ،«عاطفی و تجربی» ،«دینی اعمال و مناسک» ،«اعتقادی»

 .است شده استفاده مسیحیت و اسالم دین دو برای «اخالقی

 ةواژ برابرنهاد امروز ادبیات در که مدارا و رواداری تسامح، تساهل، های واژه :اجتماعی مدارای

 معنایبه 2تولرو التین ةریش از تولریشن ةواژ. نددار معنایی های تفاوت ،روند می کاربه 1تولریشن

 فرهنگ در. (10 :1392 رستگار، ؛11 :1378 فتحعلی،) است ابقاکردن و دادناجازه کردن،تحمل

 افراد رسمی حقوق شناسایی و دیگران رفتار و عقاید هویت، به احترام معنایبه مدارا ،آمریکا هریتیچ

 برای. (11 :2003 آمبروسویچ، و آگیوس) است شده تعریف مخالف عقاید داشتن برای ها گروه و

 شاو و اسکافر الگوی و کینگ مدل ترکیب با و شده نگاه عام منظر از مدارا به مفهوم، این بررسی

 های فرهنگ به احترام و مذهب آزادی های شاخص کینگ، مدل براساس. اند شده برگزیده ها شاخص

                                                                                                                                              
1. toleration 

2. tolero 
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 با مدارا ،اند گرفته نظر در مدارا سنجش برای خود مقالة در شاو و اسکافر که الگویی طبق و متفاوت

 برگزاری و راهپیمایی حق و 3 عمومی های کتابخانه در کتاب داشتن ،2عمومی سخنرانی ،1تدریس حق

 .است شده سنجش و عملیاتی هستند، ما تفکر و عقاید مخالف که افرادی برای تجمع

 این. است شناختی روان -اجتماعی ةپیچید ابعاد دارای اجتماعی فاصلة مفهوم :اجتماعی فاصلة 

 در آن وسیع کاربرد اما ،گرفت کاربه آلمانی شناس جامعه ،4زیمل گئورک بار نخستین را مفهوم

 ملک،) است آمریکایی مشهور شناس جامعه 5پارک ازرا رابرت مرهون ،شناسی جامعه های پژوهش

 و دارد اشاره افراد و ها گروه میان نزدیکی میزان به اجتماعی فاصلة. (17 :1391 بهرامیان، ؛28 :1374

 ،درمجموع. کند می گیری اندازه ،کند می اعمال دیگری بر هرکس که را نفوذی و تأثیر و نزدیکی ةدرج

 و افراد ةفاصل هرچه. است کار محافظه نیروی یک بلکه پرخاشگر، نیروی یک نه اجتماعی فاصلة

 از ،مفهوم این کردنعملیاتی برای. (همان) شود می کمتر ها آن متقابل نفوذ میزان باشد، بیشتر ها گروه

 در مسلمانان و مسیحیان میان اجتماعی فاصلة بررسی برای هاردین و هنری که شد استفاده الگویی

 دوستی، ازدواج، یها شاخص در ادیان پیروان ةرابط بررسی با ،مفهوم این. گرفتند کاربه لبنان

 .است شده سنجیده یهمسایگ و بودنمحله هم ،شراکت و کار ،سفرگی هم

 

 پژوهش های یافته

 توصیفی های یافته

. دارند سال 39 سنی میانگین و هستند مرد درصد 51 و زن درصد 5/47 شامل تحقیق ةنمون افراد

 درصد 62 تحصیالت، میزان نظر از. ندمجرد دیگر درصد 9/29 و متأهل نمونه درصد 6/67

 خانوار درآمد مجموع. هستند دیپلم زیر یا دیپلم بقیه و رنددا دانشگاهی تحصیالت پاسخگویان،

 .است میلیون دو باالی دیگر درصد 33 و تر پایین و میلیون دو مطالعه، مورد نمونة درصد 67

 باالترین گفت توان می نمرات میانگین براساس مسیحی و مسلمان گروه دو ةمقایس در :دینداری

 و تجربی» ،«اعتقادی» بعد شامل ترتیببه مسلمانان گروه در (ابعاد قوت) دینداری میانگین مقادیر

 میان در. است «دینی اعمال و مناسک» ،درنهایت و «دینی دانش و آگاهی» ،«اخالقی و مدیاپی» ،«عاطفی

 جای ابعاد، ةرتب در که تفاوت این با. است برقرار ترتیب همین تقریباً ،کاهش قدری با نیز مسیحیان

                                                                                                                                              
1. rights to teach 
2. speak publicly 
3. have their books reside in public libraries 
4. Georg Simmel 

5. Robert Ezra Park 
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 ،دینداری کل شاخص نتایج به توجه با. شود می عوض «دینی دانش و آگاهی» با «دینی اعمال و مناسک»

 میزان دارای مسیحیان درصد 2/69 و ندبرخوردار باالیی دینداری میزان از مسلمانان درصد 7/72

 همچنین. دارند باالیی دینداری میزان (مونهن کل) پاسخگویان درصد 6/71 همچنین. هستند باال دینداری

 .است 100 از 5749/70 مسیحیان در و 3413/73 مسلمانان در دینداری میانگین

 و متوسط مدارای آنان درصد 6/39 ،زیاد دارایم مسلمانان درصد 2/48 :اجتماعی مدارای

 شده گزارش زیاد مدارای درصد 3/52 نیز مسیحیان گروه در. ندردا اندک مدارای نیز درصد 2/12

 لحاظبه مسیحیان از درصدی هیچ و هستند مدارا اهل متوسطی حد در آنان درصد 7/47. است

 و 5726/61 مسلمانان برای آمده دست به میانگین مقادیر. گیرندنمی رارق پایین ةرد در ارامد میزان

 .است 9667/67 مسیحیان برای

 وطنان هم از زیادی حد در ،مسلمان پاسخگویان درصد 6/26 ،نتایج اساسبر :اجتماعی فاصلة

 و متوسط حد در آنان درصد 6/44 اجتماعی فاصلة. ندردا اجتماعی فاصلة (مسیحی) دینغیرهم

 درصد 6/4 فقط مسیحی، ویانپاسخگ میان در که است حالی در این. است کم هم درصد 8/28

 در نیز درصد 2/26 و متوسط حد در آنان درصد 70 حدود. اند کرده گزارش را باال اجتماعی فاصلة

 برای ترتیببه آمده دست به میانگین. دارند (مسلمان) دینغیرهم افراد با اجتماعی فاصلة کم، حد

 .است 0420/39 و 7404/47 مسیحیان و مسلمانان

 

 تبیینی های یافته

 فرضیات آزمون

 تفاوت اما ،یستن عنادارم آماری نظر از ،مسیحیان و مسلمانان دینداری یزانم تفاوت ،نتایج مطابق

 مدارای یعنی ؛است معنادار مذکور گروه دو در اجتماعی فاصلة نیز و اجتماعی مدارای میزان

 .است کمتر (مسلمان) ندیغیرهم از ها آن اجتماعی فاصلة و بیشتر مسلمانان با حیانمسی اجتماعی

 
 t آزمون با میانگین تفاوت آزمون تأیید وضعیت. 1 جدول

  SIG تأیید وضعیت
(2-TAILED) 

SIG لون آزمون  

 مسیحیان و مسلمانان دینداری تفاوت 389/0 382/0 رد
 مسیحیان و مسلمانان اجتماعی مدارای تفاوت 047/0 000/0 تأیید

 مسیحیان و مسلمانان اجتماعی فاصلة تفاوت 000/0 019/0 تأیید
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 وابسته و واسط با مستقل متغیر میان بستگی هم. 2 جدول
  (واسط) اجتماعی مدارای (وابسته) اجتماعی فاصلة

 دینداری میزان
 (مستقل)

SIG بستگی هم SIG پیرسون بستگی هم  

 نمونه کل -437/0 000/0 570/0 000/0
 اسالم -486/0 000/0 667/0 000/0

 مسیحیت -259/0 037/0 204/0 103/0

 

 میزان و است معنادار رامدا و دینداری میزان میان ةرابط ،نمونه کل برای ،2 جدول بقاطم

. است معکوس جهت با قوی بستگی هم بیانگر که آمده دست به -437/0 متغیر دو بستگی هم

 گروه در مدارا و دینداری میزان ةرابط ،شود می بررسی دین تفکیک به مذکور رابطة که هنگامی

 نمایانگر که شده -486/0 متغیر دو بستگی هم میزان ،مسلمانان در. است معنادار مسیحیان و مسلمانان

 اینجا در متغیر دو بستگی هم میزان ،مسیحیان میان در و است معکوس جهت با قوی بستگی هم

 .دهدمی نشان را معکوس درجهت پایین به رو متوسط بستگی هم هک است -259/0

 میزان و است معنادار اجتماعی فاصلة و دینداری متغیر دو میان رابطة نمونه، کل برای همچنین

 که هنگامی. دارد مستقیم جهت با قوی بسیار بستگی هم که آمده دستبه 570/0 متغیر دو بستگی هم

 گروه در اجتماعی فاصلة و دینداری میزان رابطة ،شود می بررسی دین نوع تفکیک هب رابطه این

 جهت با قوی بسیار بستگی هم که شده 667/0 متغیر دو بستگی هم میزان و است معنادار مسلمانان

 .است نشده تأیید و نیست معنادار مسیحیان گروه در مذکور، ةرابط اما ،شود می محسوب مستقیم
 

 وابسته و واسط مستقل میان بستگی هم. 3 جدول

 
 (وابسته) یاجتماع ةفاصل

 sig پیرسون بستگی هم

 یاجتماع یمدارا
 (واسط)

 000/0 -612/0 کل

 000/0 -681/0 اسالم
 225/0 -153/0 مسیحیت

 

 اجتماعی فاصلة و اجتماعی ارایمد میزان میان ةرابط فرض ،نمونه کل برای ،3 جدول بقاطم

 جهت با را قوی بستگی هم و است -612/0 متغیر دو بستگی هم میزان همچنین. است معنادار

 و مدارا متغیر دو ةرابط ،شود می بررسی دین تفکیک به رابطه این که هنگامی. دهدمی نشان معکوس

 که شود می -681/0 متغیر دو بستگی هم میزان و معنادار مانانمسل گروه در اجتماعی فاصلة
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 مسیحیان میان در رابطه این که درحالی. یدآمی شمارهب معکوس جهت با قوی بسیار بستگی هم

 .شودنمی تأیید مذکور ةفرضی و نیست معنادار
 

 رهیچندمتغ ونیرگرس لیتحل
 و دینداری دین، :قرارند این از کل در enter روش به رگرسیون معادلة در واردشده متغیرهای

 در 894/65 پاسخگویان کل نایم در F آزمون مقدار که است آن بیانگر نتایج. اجتماعی مدارای

 توجه با. است بوده معناداری مدل ،رگرسیونی مدل ،بنابراین ؛است 01/0 از تر کوچک خطای سطح

 اجتماعی، مدارای و دینداری میزان دین، متغیرهای که گفت توان می 490/0 تعیین بضری به

 ةبقی و اند بوده اجتماعی فاصلة ةوابست متغیر واریانس از درصد 49 تبیین به قادر درمجموع

 .است مدل از خارج عوامل به بوطمر ،تغییرات
 

 (نمونه کل) رگرسیونی مدل به واردشده متغیرهای بتای ضرایب. 4 جدول

 B Beta Sig 

 000/0 - 823/58 ثابت مقدار
 053/0 -098/0 -666/4 نید نوع

 000/0 374/0 394/0 یندارید زانیم
 000/0 -435/0 -460/0 یاجتماع یمدارا

 

 سطح در مستقل هایمتغیر برحسب اجتماعی فاصلة میزان بینی پیش استاندارد رگرسیونی معادلة

 :است یرصورت زبه پاسخگویان کل
اجتماعی فاصلة میزان =823/58-098/0 (ین)د +374/0 (دینداری میزان) -435/0 (اجتماعی ی)مدارا  

 واسط و مستقل رهایمتغی و (اجتماعی فاصلة) وابسته متغیر روابط لیلتح به ،قسمت این در

 واردشده اصلی متغیرهای ،قبل مانند ،اساساینبر. است شده پرداخته دین نوع تفکیک به ،مذکور

 نشان نتایج. ندهست اجتماعی مدارای و دینداری شامل (enter روش به) رگرسیون ةمعادل در

 گروه برای رگرسیونی مدل دهدمی نشان که است معنادار مسلمانان میان در F آزمون مقدار دهد می

 ؛ستین معنادار 190/0 برابر Sig با مسیحیان میان در F آزمون اما است، بوده معنادار ،مسلمانان

 اند نبوده قادر زمان هم ،(اجتماعی مدارای و دینداری زانمی) تحقیق مستقل متغیرهای ،بنابراین

 .کنند تبیین را مسیحیان میان در اجتماعی فاصلة ةوابست متغیر تغییرات
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 مسلمانان میان در رگرسیونی مدل به واردشده متغیرهای بتای ضرایب. 5 جدول

 B Beta Sig ریمتغ
 000/0 - 948/41 ثابت مقدار

 000/0 440/0 500/0 یندارید زانیم
 000/0 -467/0 -502/0 یاجتماع یمدارا

 

 دینانغیرهم و مسلمانان بین اجتماعی فاصلة بینی یشپ (استاندارد) رگرسیونی ةمعادل ،اساسبراین

 :از است عبارت معادله در واسط و مستقل یرهایمتغ برحسب ،خود
اجتماعی فاصلة =948/41 +440/0 (دینداری میزان) -467/0 (اجتماعی مدارای)   

 

 مسیر تحلیل
 ستقیمم طور به هم ،دینداری متغیر تحقیق، مستقل متغیرهای میان از مسیر تحلیل نمودار به توجه با

 هرچه کهطوریبه ؛است تأثیرگذار نمونه در ادیان اهل میان اجتماعی فاصلة بر غیرمستقیم هم و

 با دینداری افزایش همچنین. است بیشتر دینانغیرهم از شان اجتماعی فاصلة ،نددیندارتر افراد

 از اجتماعی فاصلة افزایش سبب نیز غیرمستقیم طور به ،اجتماعی مدارای کاهش بر اثرگذاری

 اجتماعی فاصلة بر مستقیم یاثر نیز دین و اجتماعی مدارای متغیرهای. است شده دینانغیرهم

 نشان نتایج. یابدمی کاهش اجتماعی فاصلة اجتماعی، مدارای افزایش با که صورت بدین. ندردا

 از اجتماعی فاصلة ةدهند کاهش عامل (ضعیف بسیار بتای ضریب با هرچند) بودنمسیحی دهد می

 مدارای متغیر به مربوط ،اجتماعی فاصلة بر مستقیم تأثیر بیشترین ،درنهایت. است دینانغیرهم

 .است اریدیند متغیر به مربوط ،(غیرمستقیم و مستقیم آثار مجموع) کل تأثیر ترین قوی و اجتماعی
 

 ریمس لیتحل آزمون در وابسته ریمتغ بر (یانیم مستقل) واسط مستقل، یرهایمتغ ریتأث جینتا. 6 جدول

 کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر متغیرها
 56105/0 18705/0 374/0 دینداری

 -435/0 - -435/0 اجتماعی مدارای
 -098/0 - -098/0 دین
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 نمونه کل مسیر تحلیل دیاگرام. 2 نمودار

 

 گیری نتیجه و بحث
 تهران شهر مسلمانان و انیحیمس انیم یاجتماع ةفاصل یابیارز و یبررس حاضر،پژوهش  هدف

 و اسالم) نید نوع و یندارید ةرابط یبررس به ،یتجرب و ینظر اتیادب یبرمبنا. است بوده

 ةفاصل با واسط، ریمتغ عنوان به یاجتماع یمدارا ریمتغ و مستقل یرهایمتغ عنوان به (تیحیمس

 قیتلف با یاجتماع یمدارا استارک، و گالک یالگو براساس یندارید زانیم .شد پرداخته یاجتماع

 و یهنر یالگو بهتوجه  با یاجتماع ةفاصل زانیم و ،شاو و اسکافر یالگو و نگیک مدل یالگو

 ،ندبرخوردار ییباال یندارید زانیم از ینید گروه هردو پژوهش، جینتا بر بناشد.  سنجش نیهارد

 ةفاصل خود نانیدرهمیغ از گروه، هردو و ستباال به رو متوسط سطح در آنان یاجتماع یمدارا

 ةفاصل و مدارا ،یندارید زانیم تفاوت گرنشان جینتا نیهمچندارند.  نییپامتوسط روبه یاجتماع

. ندهست انیحیمس از تر یقو ،یندارید اسیمق در مسلمانان که یطور به ؛است گروه دو انیم یاجتماع

 یاجتماع ةفاصل و دندار مسلمانان اب یشتریب یمدارا مطالعه، مورد انیحیمس که است یدرحال نیا

 بریمبن( 1380) پورعیرفپژوهش  جینتابا  همسو نه،یزم نیا در ها افتهی. اند کرده ابراز آناناز  یکمتر

. است رانیا ةجامع در مختلف انیاد روانیپ انیم در شیک همریغاز  یاجتماع ةفاصل ریمقاد تفاوت

 است، بوده انیحیمس گروه از شیب نانیدرهمیغاز  مسلمانان یاجتماع ةفاصل هرچند که معنانیبد

 .ستین معنادار یآمار لحاظبه گروه، دو یندارید نیانگیم تفاوت

 دییتأ به گروه دو در یاجتماع یمدارا با یندارید زانیم ةرابط پژوهش، اتیفرض یبررس در

 دین نوع دینداری میزان

اجتماعی مدارای  

اجتماعی فاصلة  

062/0  

374/0  098/0  

435/0-  

116/0  430/0-  
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 شیافزا با که معنانیبدکند. یم دیی( را تأ1383) صابر پژوهش یهاافتهی ،نهیزم نیا در جینتا .دیرس

 کاسته نانیدرهمیغبا  یاجتماع یمدارا زانیم از مطالعه، مورد انیاد روانیپ در خاص ینید تعلقات

 در تیهو حس جادیا در نید گفت توان یم رابرتز با همسو مذکور، ةافتی لیتحل در. شود یم

 و دگذار یم ریتأث تشانیهو از افراد فهم بر اغلب ،ینید تعلق حس .دارد یمهم نقش ،روانیپ

 عنوان به آنان تیهو به رجوع با ،افراد اعمال از یاریبس ،یخاص تیهو و تعلق حس نیچن براساس

 ییکژکارکردها مذکور، یتیهو ییگراخاص عالوه،هب .شودیم درک ...و مسلمان ای یحیمس کی

 کند.یم دیتول (دهیعق در یسرسخت) تعصب و ییگرا قوم د،یشد یفکر تیمحدود جادیا مانند

 معنادار انیحیمس گروه در هیفرض دو ،ینید گروه دو سطح در اتیفرض آزمون جینتا برحسب

 یاجتماع یمدارا نایم ةرابط یدوم و ،یاجتماع ةفاصل و یندارید انیم ارتباط فرض یکی :ستندین

 با انیحیمس ارتباط زانیم و ستیز کینزد ةتجرب در توان یم را امر نیا علت .یاجتماع ةفاصل با

 .نشد یبررس میمستق طوربه پژوهش نیا در که کرد وجو جست روزمره یزندگ در مسلمان تیاکثر

 ریتأث از که کرد مطرح یمهم واسط ریمتغ عنوان به توانیرا م روزمره ارتباطات زانیم ،درواقع

 ینیع یعنوان امربه یاجتماع ةفاصل بر ،ینظر و یذهن صرفاً یامر عنوان به یندارید و نید میمستق

 زانیم هرقدر ،گرا کثرت جوامع در یطورکلبه چراکه ؛کاهدیم جامعه ینید یها گروه نیب یواقع و

 شتریب انیحیمس و مسلمانان جمله از مختلف یاجتماع یها گروه یاجتماع ستیز و ییفضا ارتباط

 ریتأث و نفوذ زانیم از ،جهیدرنت و گریکدی به نسبت آنان تعصبات و ها یداور شیپ شدت از باشد،

 .دوشیم کاسته زین آنان نیب یاجتماع ةفاصل بر یگروه و یشخص خاص یها تیذهن و ها برداشت

 پژوهش ةوابست ریمتغ بر رگذاریتأث مستقل یرهایمتغ انیم (ونیرگرس) چندگانه لیتحل جینتا

 ةفاصل زانیم بر را معکوس ریتأث نیشتریب ،یاجتماع یمدارا ریمتغ مسلمانان، گروه در که داد نشان

 ةفاصل بر که است یبعد ریمتغ زین یندارید ریمتغ .است داشته (یحیمس) نانیدهمریغ از یاجتماع

 انیحیمس گروه در مذکور روابط اما رد،دا میمستق ریتأث ،یحیمس انیهمشهر از مسلمانان یاجتماع

 یا جامعه در رانیا یحیمس تیاقل آنجاکه از که دکر هیتوج نیچن توان یم را امر نیا .ستین معنادار

 و کمتر یریگ فاصله یبرا زهیانگ و نهیزم ستند،ین آنان نیدهم تیجمع تیاکثر که کنند یم یزندگ

 و کار و تجارت بودن،محله هم ،یگیهمسا ،یدوست قالب در ینید تیاکثر با شتریب ارتباط

 یندارید غلظت ،رو نیا از ،کند یم دایپ معنا شتریب آنان یبرا یاجتماع ارتباطات ریسا و یسفرگ هم

 یاجتماع یوندهایپ و ارتباط زانیم الشعاع تحت جامعه، ینید تیاکثر با ینید تیاقل یمدارا زانیم و

 زیپره و فاصله وجود ق،یتحق مهم جینتا از البته. شود یم لیتعد یحد تا و ردیگیم قرار آنان با
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 مخالفت شاهد ،نهیزم نیا در کهیطورهب ؛است نیدرهمیغ با ازدواج مانند یامور در انیحیمس شتریب

 که است مسلمان انیپاسخگو از شتریب یحت که میهست نیدهمریغ با ازدواج با انیحیمس دیشد اریبس

 رسد یم نظربه نه،یزم نیا در .اند شده منع انرمسلمانیغ با دائم ازدواج از ،اسالم ینید میتعال براساس

 ینید -یقوم و یفرهنگ تیهو به است ممکن تیاکثر با گسترده وندیپ که یموارد و ها حوزه در

 تیاکثر از آنان یریگ فاصله احتمال بزند، صدمه خودشان نگاه از یحیمس وطنان هم (یبودگخاص)

 در رود یم انتظار که است یموضوع ازدواج البته .ابدی یم شیافزا (مسلمانان) مسلط و نیدرهمیغ

 اما رد،یپذ صورت یگروه درون صورت به مختلف، یها تیقوم سطح در یحت و انیاد از یاریبس

 حفظ یبرا تالش ن،یدرهمیغ با ازدواج با مطالعه مورد انیحیمس دیشد مخالفترسد ینظر مبه

 گروه در تعداد، لحاظبه آنان که دهد یم نشان یا جامعه دررا  خود ینید و یقوم ،یفرهنگ تیهو

 آن تیکم و تعداد به گروه کی تیهو که یزمان هم آن ازدواج، ةمسئل ،رونیا از .دارند قرار تیاقل

 .رودیشمار مبه یگروهنیب و یگروه درون روابط در مهم موارد از دارد، یبستگ جامعه کی در

 حاضر قیتحق در ،جهت نیبد و بود خواهد اصل گروه، درون تیتقو ط،یشرا نیا در رسدیم نظر به

 .است افتهی یحداکثر ینمود ان،یاد اهل یگروهنیب ةفاصل ،مختلف یها معرف /مؤلفه انیم در زین

 روانیپ) افراد هرچه که است نآ انگریب زین قیتحق یرهایمتغ یعل یرهایمس لیتحل و جووجست

 یریگ فاصله متفاوت، افکار درمقابل شتریب تساهل و مدارا لیدلبه ،ندترندارید (مطالعه مورد انیاد

 اشاره آلپورت و میدورک کهطور همان ،درواقع. دارند خود با ناهمسو ینید دیعقا صاحبان با یکمتر

 و کنندیم جمع گریکدی حول را نیدهم افراد خاص، مناسک و باورها قیطر از انیاد ،اند کرده

 خودیخودبه که دشو یم آنان جانب از یندارید از یبرداشت موجب ،ینید یگروه هم یریگ شکل

 دیعقا به نسبت تعصب که شود یم یتفکر موجب ینید داتیتق شدت بلکه ؛ندارد نید به یربط

 آنجا ،ستا زین رابرتز یآرا با همسو ،افتهی نیا .دهد یم کاهش را فرد یمدارا و شیافزا را متفاوت

 مؤثر فرد خاص تیهو حس جادیا و یبند صورت در خاص، ینید ینیب جهان به تعلق دیگو یم که

 یحیمس کی عنوان به را خود تیهو دکن یم تالش فرد ،ینید تعلق از یحس نیچن براساس و است

 بر دیتأک با نان،یدهم با یگانگی حس کنار در ت،یهو حفظ نیا اما ،بشناساند و بشناسد مسلمان ای

 یاجتماع یریگ فاصله و گریکدی از ینید یها گروه ییجدا سبب ،تفاوت و زیتما خطوط ییشناسا

 .دشویم نانیدرهمیغ از شتریب

 ةفاصل و یاجتماع یمدارا به مربوط یها افتهی تفاوت گرنشان حاضر پژوهش جینتا ،درمجموع

 ساختار گفت توان یم یینها لیتحل در .است مسلمانان با سهیمقا در انیحیمس نفع به یاجتماع



 39    ...اجتماعي فاصلة یا اجتماعي مدارای: دینداری

 

 در مسلمانان و انیحیمس متفاوت یحد تا و خاص یفرهنگ -یاجتماع و یستیز طیشرا و یزندگ

 سطوح و ها زشیانگ ط،یشرا نیا چراکه است؛ حاصل جینتا زدنرقم در یمهم عنصر ران،یا ةجامع

 رانیا ةجامع در انیحیمس .دنک یم جادیا گروه دو انیم در را یمتفاوت یارتباط و یاجتماع مناسبات

 ادغام یبرا ،جهیدرنت .کنند یم یزندگ انمسلمان از کمتر اریبس یتیجمع با تهران، شهر ژهیوبه

 در و موجود یاسیس -یفرهنگ و یاقتصاد -یاجتماع یها فرصت و منابع از استفاده و یاجتماع

 یشتریب مراتب به ارتباطات و تعامالت یبرقرار و یاجتماع ةفاصل کاهش در یسع ت،یاکثر اریاخت

 آن، در که یمتفاوت یاجتماع بافت و طیشرا در حاضر قیتحق اگر که یدرحال .دارند مسلمانان با

 یا گونه به تیوضع است ممکن رد،یگ صورت هستند تیاکثر در انیحیمس و تیاقل در مسلمانان

 کرد شنهادیپ توان یم ن،یبنابرا ؛باشد داشته حاضر پژوهش یها افتهی با متفاوت یجینتا و اشدب گرید

 و مسلمانان از برابر نسبتاً یبیترک یدارا ،یتیجمع لحاظبه که یجوامع در هم قاتیتحق گونه نیا

 .دشو سهیمقا جینتا و انجام ،اندتیاکثر در انیحیمس که یجوامع در هم و هستند انیحیمس
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