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مطالعۀ مدارای دینی اهل تشیع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
مهناز فرهمند
میال د  دخشاای
تاخیخ  دخیافت19/3/11 :

تاخیخ پذیرش19/11/11 :

چکیده
مداخای  دین و علل افزایش یا فرسایش آن  ،دخ جهای آکنده از تنوع قوم  ،مذهب و ...بهلحاظ
یظری و تجرب بهوضوح ماهو د است .هدف این مقاله برخس مداخای  دین بین  دو گروه
شیعه و سن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن است .خوش تحقیق پیمایش ،و ابزاخ گر دآوخی
آن پرسانامه است .جامعۀ آماخی تحقیق همۀ مر دان و زیان  19سال به باالی شهر زاهدان است
که با فرمول کوکران 393 ،یفر از آنها برای مطالعه تعیین شدید .خوش یمویهگیری ،شوشهای
چندمرحلهای است .یتایج یاان  دا د میایگین مداخای  دین  22/9است که برمبنای مقیاس صفر تا
صد باالتر از حد متوس

است .میایگین مداخای  دین

پاسگگویان  دخ ابعا د همزیستایه،

شویاتن داخایه و یسب گرایایه بهترتیب معا دل  22/3 ،23/9و  71/3بو ده است .همچنین یافتهها
بیایگر آن است که مداخای  دین با سرمایۀ اجتماع و تعلق مل خابطۀ مستقیم ،و با قومگرای
خابطۀ منف  داخ د .یتایج تحلیل چندمتغیره ییز یاان  دا د متغیرهای سرمایۀ اجتماع  ،تعلق مل ،
قومگرای و سن   21دخصد از تغییرات متغیر وابسته خا تبیین کر دهاید .همچنین برازش مدل
مطلوب بو د که گویای تطابق آن با واقعیت است.
واژههای کلیدی :تعلق مل  ،زاهدان ،سرمایۀ اجتماع  ،قومگرای  ،مداخای  دین .

  .1دایایاخ گروه جامعهشناس   ،دایاگاه یز د (یویسندۀ مسئول) farahmandmh@yahoo.com
 .2کاخشناس اخشد جامعهشناس   ،دایاگاه یز د derakhshanimilad@yahoo.com
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مقدمه و طرح مسئله
وقوع  دخگیریهای مذهب ط سالیان اشیر یاان  دا ده است که گرچه ایدیاۀ تساهلوخزی 1به
ا دیان و مذاهب ،خیاهای چندصدساله  داخ د  ،دخ عرصۀ عمل ،همچنان تعصب مذهب

این

قابلیت خا  داخ د که مبنای برای شاویتوخزی باشد .تساهل مذهب  2یگرش یا خفتاخی است که
تمایل  داخ د تا تفاوتهای مذهب  دخ جامعه ،بدون تعصب یا تبعیض به خسمیت شناشته شو د و
حقوق یکسای برای تمام آنها وجو د  داشته باشد (شهریاخی و همکاخان .)2 :1313 ،امروزه
ترویج چنین  دیدگاه ییاز جوامع است که  دخ آنها مذاهب گویاگون وجو د  داخ د .به عباخت
 دیگر  ،دخ جامعهای که یحلههای فکری و عقیدت متفاوت حضوخ  داخید ،آسایش تکتک افرا د
آن جامعه ،بستگ زیا دی به میزان مداخای  داخ د که این افرا د  دخ برابر عقاید گویاگون و گاه
متضا د ،از شو د بروز م  دهند .بدینترتیب ،مداخا خاه اساس برای زیدگ  دخ چنین جامعهای
است (اولتویس.)2112 ،
 دخ جوامع که افرا د بهلحاظ مذهب و قوم متفاوتاید و اغلب  داخای اعتقا دات خاسگ
هستند ،اگر اهل مداخا یباشند ،صلح اجتماع غیرممکن شواهد شد؛ بنابراین  دخ جوامع پیچیده و
 دخحالتغییر ،مداخا امری گریزیاپذیر است .ویلیامز بر این یظر است که اگر گروههای مگتلف
عقاید اشالق  ،مذهب و سیاس متعاخض  داشته باشند و هیچ بدیل و جایگزین برای زیدگ  دخ
کناخ هم ییابند ،تساهل امری ضروخی شواهد بو د (بهات و خستگاخ .)9 :1312 ،بدینترتیب،
مداخا و تحمل گروهها  دخ همۀ ابعا د اجتماع  ،ساس   ،دین و ...واجد اهمیت م شو د.
بهزعم بسیاخی از صاحبیظران عوامل متعد دی  دخ کاهش مداخا تأثیرگذاخید .محدو دیت
مااخکت  دخ اموخ سیاس و اجتماع  ،احساس تبعیض و ب عدالت و توسعۀ یابرابری ،تحقیر و
یا دیدهایگاخی هویتهای قوم  ،یاآگاه  ،اشتالفات مذهب و  داشتن یگرشهای قالب اقوام به
یکدیگر ،از جمله عوامل مؤثر بر کاهش مداخای مذهب بهشماخ م خوید.
کاوخ ما از جمله کاوخهای

است که مرزهای سیاس

آن بر مرزهای فرهنگ

و

اجتماع اش منطبق ییست و به همین جهت گروههای قوم و مذهب زیا دی خا  دخ شو د جای

1. Tolerance
2. Religious tolerance
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 دا ده است .به عباخت  دیگر  ،دخ ایران با گروههای قوم -مذهب و مناطق مگتلف جغرافیای -
فرهنگ خوبهخو هستیم که از سنتهای فرهنگ و احساسات هویت شاص بر پایۀ ماترکات
یژا دی ،زبای  ،ا دبیات یا حداقل محل سکویت یا سرزمین برشوخ داخید که آنها خا بهعنوان گروه
فرع از جامعۀ بزخگتر متمایز م کند .همین گویاگوی و تنوع  دخ جامعۀ ایرای  ،امکان و
پتایسیل مداخا و برقراخی آن خا به ایحای مگتلف متأثر ساشته است (پوخسعید.)37 :1392 ،
منطقۀ مرزی سیستان و بلوچستان به دلیل  دوخافتا دگ از سایر کالنشهرهای مرکزی بیش از
هر یقطۀ  دیگر موخ د غفلت واقع شده است .یاامن این منطقه ،گسترش فعالیتهای سو دآوخ
غیرقایوی

و یبو د تمایل به سرمایهگذاخی  دخ بگشهای مولد از یک سو و جدای گزین

فرهنگ به دلیل وجو د اقلیتهای قوم و مذهب  دخ آن از سوی  دیگر ،موجب عقبمایدن این
منطقه از خوید توسعۀ کاوخ شده است .از سوی  دیگر ،گسترش فعالیتهای متأثر از  دشالت
عوامل شاخج یظیر تحرکات تروخیست گروههای جنداهلل ،تفکرات ایحراف و خویکر دهای
ضدشیع

وهابیت ،القاعده و طالبان که سع

 دخ تروخ اشگاص و گروهای مر دم

 داخید،

همگ بهیوع از ایگیزههای شگص  ،ایتقامجویایه ،مذهب و قوم یائت م گیرید؛ بنابراین،
ملغمهای از این عوامل ،استان سیستان و بلوچستان خا  دخ معرض تنشهای اجتماع  ،سیاس و
مذهب قراخ  دا ده است .بهیظر م خسد  دخ این شرای  ،تقویت و افزایش مداخای مذهب با تأکید
و

بر مااخکت سیاس و اجتماع

گستر ده و برشوخ داخی از برابریهای فرهنگ  ،اجتماع

سیاس  ،جزء ضروخیات اساس

محسوب م شو د تا همزیست مسالمتآمیز میان مذاهب و

اقوام  دخ این یاحیه خا تداوم بگاد .بر همین مبنا ،هدف از این پژوهش ،برخس میزان مداخای
 دین اهل تایع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل آن است.

ادبیات نظری تحقیق
مداخا یک

از خاهها برای ا داخۀ تضا دهای برشاسته از تفاوتهای بین افرا د و گروههاست.

شواهدی وجو د  داخ د که یاان م  دهد  دخ برش جوامع ،این خوش از یظر تاخیگ مرسوم یبو ده
است  .دخواقع  دخ چنین جوامع  ،اغلب به تفاوت عقاید با تعصب اقتداخگرایایه 1پاسخ  دا دهاید.
1. Authoritarian Dogmatism

 06مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1999

خیلتون بیان م کند که مداخا بهعنوان پاسگ به تفاوتها ،میان مطلقگرای و یسب گرای  1قراخ
 داخ د .یسب گرای از این جهت که معتقد است حقیقت بهصوخت کامل  دخ اشتیاخ هیچ  دیدگاه
ییست ،حام

ایدیاۀ مداخاست .از این منظر ،اعتقا د به مداخا ییازمند صحهگذاشتن بر

یسب گرای است ( دییس ییتس.)3 :2111 ،
قا دخی مداخا خا به سه یوع تقسیم کر ده است:
مدارا براساس مصلحت بیرونی  :دخ گویۀ اول ،فر د از سر مر دم داخی با  دیگران مداخا پیاه
م کند .م توان گفت این یوع مداخا هرچند م تواید پر دامنه باشد ،عمق و شدت آن ایدک است.
مدارا براساس حق دگراندیشی  :یوع  دوم مداخا بر این باوخ است که  دیگران از حق
 دگرایدیا برشوخ داخید  .دخ چنین گویهای ،مداخا یهتنها  دامنه داخ است که  دخ عمق ییز حرکت
م کند و شدت م یابد.
مدارا براساس همارزی ابتدابهساکن :گویۀ سوم از مداخا وضعیت

است که طرفهای

برشوخ داخ یهتنها حق  دگرایدیا  داخید ،بلکه حت این امکان وجو د  داخ د که  دگرایدیا آنها
پس از برخس و تحقیق ،گویۀ برتر یا برترین ییز شناشته شو د.
بهطوخکل م توان گفت مداخای یوع اول محدو د به خفتاخها و هنجاخهای اختباط است.
مداخای یوع  دوم ،افزون بر اعمال  دخ هنجاخهای اختباط

از پذیرش حق برای  دیگری هم

برشوخ داخ است ،هرچند معتقد به برتری آموزه و باوخ شو د است؛ و باالشره یوع سوم برتری
آموزه و باوخ شو د خا منوط به سنجش و پژوهش  دیگر باوخها بهطوخ خوشمند م  داید (قا دخی،
.)1312
فرضیۀ تماس آلپورت
گرو دون آلپوخت ،یظریهپر داز آمریکای  ،یگستین کس بو د که فرضیۀ تماس 2خا مطرح کر د.
فرضیۀ آلپوخت بیان م کند که  دخ وضعیت شاص ،تماس با اشگاص بیرون گروه ،مداخا خا  دخ
برابر افرا د این گروهها افزایش م  دهد .از عوامل که به افزایش مداخا منجر م شو د ،اخزیاب
مثبت از این تماسها بهوسیلۀ یها دهای مثل مداخس و شرکتها یا بهوسیلۀ حکومت است.
1. Relativism
2. Contact hypothesis
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آلپوخت پس از طرح یظریۀ تماس ،به شرای و فضای موخ د ییاز برای توسعۀ خواب بینگروه
مثبت اشاخه م کند .شرایط که آلپوخت مطرح م ساز د ،بدین قراخ است:
 .1اختباط متقابل همراه با همکاخی و مااخکت  دخ کل گروهها؛
 .2جایگاه برابر بین اعضای یک گروه اقلیت و یک گروه اکثریت  دخ پیگیری اهداف
ماترکاان؛
 .3حمایت یها دها و مسئوالن از خواب بینگروه ؛
 .3ایجا د فرصت برای اعضای همۀ گروهها تا با یکدیگر کنش متقابل  داشته باشند.
 دخیهایت م توان گفت آلپوخت مااخکت ،برابری ،حمایت یها دی و فرصتسازی خا
شروط م  داید که به توسعۀ خواب بینگروه و افزایش مداخا منجر م شو د (ا دیب سده و
همکاخان.)1311 ،
نظریۀ کنش ارتباطی هابرماس
یوخگن هابرماس  دخ تئوخی کنش اختباط  ،کنش معقوالیه و هدف داخ (وسیلهای) و کنش
اختباط خا مطرح م کند .هدف کنش معقوالیه و هدف داخ خسیدن به یک هدف ،اما غایت
کنش اختباط

1

 دستیاب

به تفاهم اختباط

است (خیتزخ  .)211 :1391 ،دخ کنش اختباط ،

کناگران از یکدیگر توقع  داخید که اغراض و افعال متفاوتاان خا از طریق اجماع که محصول
اختباط و مفاهمه است هماهنگ کنند (هابرماس .)311 :1393 ،هابرماس بیان م کند که با
توجه به یقش زبان  دخ حل منازعات« ،مباحثۀ عقالی » 2به تمام مناسبات خوزمرۀ ما ایمن
م بگاد .از همین خوی است که  دموکراس بیش از آیکه ییازمند مااخکت صوخی شهرویدان
 دخ ایتگابات عموم باشد ،محتاج مااخکت برابر و همگای آیان  دخ مباحثات عموم است.
هدف اصل  دموکراس این است که یزاع ایدیاهها خا جایگزین یزاع  دشمنان کند  .دخ یزاع
 دشمنان ،ایسانها کاته م شوید و  دخ یزاع ایدیاهها ،ایسانها آگاه م یابند .شاویت که جزء
الینفک مناسبات ایسای است ،به مد د بح
بهمعنای ب اعتنای

به اعتقا دات شگص

و تبا دلیظر همگای شنث م شو د .مداخای  دین
و جمع

ییست .الزمۀ مداخای  دین

آن است که

1. Communicative action
2. Rational discussion

 06مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1999

مراجع حکومت ییز بهایدازۀ شهرویدان شویاتن داخی کنند و از شیوههای شاویتآمیز برای
حفظ و گسترش یگرش  دین  ،هرچقدخ هم که آن یگرش مقدس باشد ،استفا ده یکنند
(هابرماس.)317 :1393 ،
نظریۀ سرمایۀ اجتماعی پاتنام
سلطۀ فعل مفهوم سرمایۀ اجتماع از آن خابرت پاتنام است .پاتنام معتقد است که بهطوخ
 دخوی  ،ایجمنها و شبکههای کمتر خسم مااخکتهای مدی  ،عا دات همکاخی ،خوحیۀ جمع
و مهاختهای عمل الزم برای شرکت  دخ زیدگ جمع خا به اعضای شو د القا م کنند .آنها
همچنان که عا دات  دموکراتیک خا القا م کنند ،فرصت برای یا دگیری سجایای مدی از قبیل
مداخا هستند .او حضوخ  دخ ایجمنهای  داوطلبایه خا موجب افزایش تساهل م  داید؛ زیرا این
ایجمنها افرا د  داخای یگرشها و  دیدگاههای متفاوت خا گر د هم م آوخید و سبب م شوید تا
یگرشهای متفاوت  دخ کناخ یکدیگر قراخ گیرید و تعاخض  دیدگاهها کاهش یابد (پاتنام:2111 ،
 .)339وی همچنین بیان م کند که اعتما د از عناصر ضروخی برای تقویت همکاخی و
مداخاست و همراه با هنجاخهای همیاخی و شبکهها ،ابعا د سرمایۀ اجتماع

بهشماخ م خو د

(پاتنام.)331 :2111 ،
1

پاتنام  دخ اثر شو د «بولینگ تنها» بیان م  داخ د که سرمایۀ اجتماع چندین منفعت  دخ پ
 داخ د که از جملۀ آنها این است که سرمایۀ اجتماع افرا د خا از عوامل عدیدهای که  دخ اختباط
با سریوشت آیان است ،آگاهتر م ساز د و از جملۀ این عوامل م توان به همزیست
مسالمتآمیز ،کامکشهای بدون شاویت و ...یام بر د (ویتام.)19 :2111 ،
نظریۀ وطندوستی مولر
جان مولر یظریۀ شو د خا از یوشتهها و افکاخ و آخای هابرماس  دخباخۀ وطن دوست قایوی و
یظریۀ مهم مدخنشدن و عقالی شدن استنباط کر ده است .از  دید مولر ،وطن دوست قایوی ،
یظریۀ یوین شهرویدی و تعهد مدی برای جوامع  دموکراتیک است .مقصو د از وطن دوست
قایوی

بهعنوان مجموعهای از باوخهای

که شکل

از  دموکراس

لیبرال از قایون خا قوت

1. Bowling Alone
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م بگاند ،ایجا د برابری و آزا دی برای شهرویدان است که سبب م شو د شهرویدان  دخ چنین
جامعۀ آزا د و برابری یکدیگر خا قبول  داشته باشند و تأیید کنند و با یوع

همزیست

مسالمتآمیز و مداخا با یکدیگر خفتاخ کنند (مولر .)1 :2111 ،وی م گوید زمای که  دخ کاوخی
اقلیتها احساس کنند که با آنها بهصوخت یاعا دالیه خفتاخ شده ،ممکن است با تصمیمات
اکثریت مگالفت کنند  .دخ این میان ،وطن دوست و احساس تعلق به وطن ،خاهحل مؤثری هم
برای اکثریت و هم برای اقلیت آن کاوخ شواهد بو د  .دخموخ د اکثریت ،این احتمال وجو د  داخ د
که موضع ب طرف اتگاذ کنند و اقلیتها خا به چام افرا دی یبینند که منافعاان خا م توان  دخ
جریان تصمیمگیریها ضایع شمر د .اقلیتها ییز  دخ این شرای  ،با اطمینان از اینکه  دخ جامعه
پذیرفته شدهاید و م توایند  دخ کناخ اکثریت ،یقا اثرگذاخ  دخ جامعه ایفا کنند ،از وطن دوست
ماترک حفاظت شواهند کر د و به آن تعهد یاان شواهند  دا د .چنین وضعیت سبب همزیست
مسالمتآمیز و خفتاخ توأم با مداخا  دخ اقلیت و اکثریت جامعه شواهد شد (مولر.)3 :2119 ،

پیشینۀ تجربی تحقیق
شهریاخی و همکاخان ( )1313با «سنجش خابطۀ سرمایۀ اجتماع با تساهل مذهب »  دخ میان
 311یفر از  دایاجویان  دایاگاه فر دوس ماهد  دخیافتند که تساهل مذهب اهل تسنن سن که
بیاترین قرابت خا با شیعه  داخ د  ،داخای کمترین میایگین مداخاست و از  دالیل عمدۀ این کمبو د
تساهل  دین  ،ایدکبو دن خواب اجتماع افرا د اهل سنت با بیرون از  دایرۀ یز دیکان است .آیان
یتیجه گرفتند که سرمایۀ اجتماع سبب م شو د تا اطالعات و آگاه فر د از جریانهای موجو د
 دخ جامعه افزایش پیدا کند و بهتبع آن ،تساهل بیاتری از شو د بروز  دهد.
گالب و خضای ( )1312با «برخس تأثیر مااخکت اجتماع بر مداخای اجتماع  دخ بین
 دایاجویان»  دخ میان  311یفر از  دایاجویان  دایاگاه پیامیوخ ماگینشهر  دخ استان آذخبایجان
شرق یاان  دا دید میزان مداخای اجتماع با مااخکت اجتماع

 داخای همبستگ مستقیم و

معنا داخ است .همچنین یافتههای این تحقیق یاان  دا د که  دخ میان متغیرهای زمینهای ،مقطع
تحصیل تأثیر مستقیم معنا داخی بر مداخای اجتماع  داشته است.
جهایگیری و افراسیاب

(  )1311دخ «مطالعۀ شایوا دههای شهر شیراز  دخ زمینۀ عوامل و
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پیامدهای مداخا»  دخ میان  111شایوا دۀ شیرازی به این یتیجه خسیدید که متغیرهای تحصیالت
والدین ،استفا ده از خسایهها ،امکایات زیدگ   ،دخآمد شایوا ده ،خواب

اجتماع و فعالیتهای

مدی اعضای شایوا ده  ،داخای خابطهای معنا داخ با میزان حاکمیت مداخا  دخ فضای شایوا دههاست.
عسگری و شاخعپوخ ( )1399با گویهشناس

مداخا و سنجش  دخ میان  دایاجویان

 دایاکدههای علوم اجتماع  دایاگاه تهران و عالمه طباطبای یاان  دا دید که میزان مداخای
 دین (با مسیح ها) فراوان است؛ بهطوخیکه فق   3دخصد پاسگگویان مداخای  دین ایدک و
بسیاخ ایدک  داخید .از  دیدگاه آیان ،پذیرش و مداخا با افرا دی که هویت قوم و مذهب متفاوت
 داخید ،تا حدی کمتر از سایر ایواع مداخای اجتماع است.
کاسمو و همکاخان  )2117( 1دخ «مداخای  دین  دخ مالزی :مطالعۀ تطبیق بین گروههای مذهب
مگتلف» به برخس میزان مداخای  دین پیروان چهاخ  دین اسالم ،بو دا ،هندو و مسیحیت  دخ میان
 2311یفر از مر دان و زیان  19تا  37سالۀ مالزیای پر داشتند .یافتههای تحقیق آیان بیایگر مداخای
 دین کمتر مسلمایان  دخ مقایسه با سایر ا دیان است .آیان یک از علل این امر خا پافااخی زیا د
مسلمایان  دخ عمل به برش آموزههای  دین شو د بیان کر دید .همچنین از  دیدگاه آنها ،علت مداخای
 دین باالی برش از مالزیای ها فااخ  دولت به پیروان مذاهب برای به اشتراکگذاشتن مناسک
مذهب شو د با سایر ا دیان است که سبب حفظ و تقویت هویت مل شهرویدان م شو د.
ژان مت ( )2111عوامل مگتلف یگرش مدی خا  دخ میان محصالن برش مداخس اخوپا
(ایگلستان ،سوئد و آلمان) برخس کر د و به این یتیجه خسید که هرچه میزان تنوع بهلحاظ قوم ،
یژا دی ،طبقات  ،ملیت و  ...دخ مداخس زیا د باشد ،یگرشهای مدی   ،دخ میان محصالن این مداخس
بیاتر شکل م گیر د و متعاقب آن ،مداخا و تفکر مااخکت  دخ میان آیان بهوجو د م آید.
کوت و اخیکسون (  )2111دخ مطالعۀ «خوشنکر دن خیاههای مداخا» به این یتیجه خسیدید
که مکان زیدگ  ،ویژگ زمینهای مهم  دخ مداخای افرا د است .آنها بیان کر دید که ساکنان
مناطق شهری مداخای بیاتری  داخید؛ زیرا ساکنان شهرها فرصت بیاتری برای یا دگیری  دخموخ د
تفاوتهای  دیگران  داخید .همچنین اظهاخ  داشتند که تحصیالت یک از مهمترین عوامل است
که همبستگ زیا دی با مداخا  داخ د.
1. Kasmo, M. A

مطالعۀ مدارای دینی اهل تشیع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن 08

ایکا دا و خیک (  )2111دخ مطالعۀ «تأثیر گویاگوی  دخ شبکههای اجتماع غیرخسم بر
خوی مداخا  دخ ژاپن» به برخس یقش تعامل اجتماع متنوع  دخ زیدگ خوزمره و متعاقب آن،
مداخا  دخ گروههای اجتماع

 دخ کاوخهای از جمله ژاپن و آمریکا پر داشتند .آیان  دخ این

تحقیق ،به این یتیجه  دست یافتند که اختباط با گروهها و افرا د متفاوت و برشوخ داخی از شبکۀ
اجتماع متنوع ،خابطۀ مثبت و معنا داخی با میزان مداخا  داخ د.

چارچوب نظری
سرمایۀ اجتماع از جمله عوامل است که محققان مگتلف خا بر آن  داشته تا تأثیر آن خا بر
مداخای  دین بسنجند  .دخواقع ،سرمایۀ اجتماع کمک م کند فر د به ا دیان و مذاهب  دیگر
یگرش بهتری  داشته باشد که این امر حاصل مباحثه و  دخگیرشدن افرا د  دخ شبکهای از اختباطات
و مااخکت آنها  دخ کنشهای جمع است .بدینترتیب ،با استنا د به آخای پاتنام  دخ پژوهش
حاضر ،تأثیر سرمایۀ اجتماع بر مداخای  دین برخس م شو د .همچنین مولر م گوید زمای که
 دخ کاوخی اقلیتها احساس ب عدالت کنند ،با تصمیمهای اکثریت به مگالفت برم شیزید و
همین امر سبب مداخایکر دن آنها شواهد شد .وی بر این باوخ است که وطن دوست و احساس
تعلق به وطن ،خاهحل مؤثری برای این افرا د است؛ بنابراین ،با استنا د به آخای مولر  ،دیگر
متغیری که قراخ شد تأثیر آن بر مداخای  دین سنجیده شو د ،تعلق مل است .همچنین  دیدگاه
مولر ،مبن بر اینکه اقلیتهای یک کاوخ همواخه  دخ جهت شالف آخای اکثریت  دخ حرکتاید،
و ییز با استنا د به فرضیۀ تماس آلپوخت ،برخس تأثیر متغیر قومگرای بر مداخای  دین مطمح
یظر قراخ گرفت .عالوهبراین  ،دخ این پژوهش متغیرهای زمینهای جنسیت ،سن ،تحصیالت،
وضعیت اشتغال و گروههای  دخآمدی ییز ایتگاب شدید.
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متغیرهای زمینهای (جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل،
مدرک تحصیلی ،وضعیت اشتغال ،درآمد ماهانه و
مذهب)
عالقهمندی به نمادهای قومیتی

ارتباط با همقوم
سرمایۀ اجتماعی

مدارای دینی

قومگرایی

تعصب قومی
تعصب زبانی
برتریطلبی قومیت

تعلق ملی

شکل  .1مدل نظری تحقیق

فرضیههای تحقیق
 .1بین سن و برشوخ داخی از مداخای  دین

خابطه وجو د  داخ د .2 .بین وضعیت تأهل و

برشوخ داخی از مداخای  دین خابطه وجو د  داخ د .3 .بین تحصیالت و برشوخ داخی از مداخای  دین
خابطه وجو د  داخ د .3 .بین وضعیت اشتغال و برشوخ داخی از مداخای  دین خابطه وجو د  داخ د.7 .
بین گروههای  دخآمدی  دخ برشوخ داخی از مداخای  دین

تفاوت معنا داخ وجو د  داخ د .2 .بین

مذهب و برشوخ داخی از مداخای  دین خابطه وجو د  داخ د .1 .بین سرمایۀ اجتماع و برشوخ داخی
از مداخای  دین خابطه وجو د  داخ د .9 .بین تعلق مل و برشوخ داخی از مداخای  دین خابطه وجو د
 داخ د .1 .بین قومگرای و برشوخ داخی از مداخای  دین خابطه وجو د  داخ د.

روششناسی تحقیق
خوش این تحقیق  ،دخ خویکر د کم پیمایش است .جامعۀ آماخی پژوهش حاضر شامل تمام مر دان
و زیان  19سال به باالی شهر زاهدان است که براساس مرکز آماخ ایران  دخ سال  ،1317مساوی با
 391.221بو ده است ( دخگاه مل آماخ) .با استفا ده از فرمول کوکران ،حجم یمویه  393یفر تعیین شد و
با احتساب پرسانامههای مگدوش احتمال

تعدا د  311یمویه ایتگاب شدید .با توجه به آماخ

استایداخی مبن بر یسبت مساوی شیعه و سن  دخ جامعۀ آماخی ،این میزان  دخ یمویۀ حاضر بهصوخت
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برابر لحاظ شده است .همچنین  دخ تحقیق حاضر از خوش یمویهگیری شوشهای متناسب با حجم
( )PPSاستفا ده شد .بدینصوخت که ابتدا مناطق پنجگایۀ زاهدان ،بهعنوان پنج شوشۀ اصل  دخیظر
گرفته شدید  .دخ مرحلۀ بعد ،شیابانها و میدانهای اصل هر منطقه از شهر داخی  دخ حکم بلوک برای
شوشهها  دخیظر گرفته شد و  دخ مرحلۀ آشر به خوش اتفاق  ،پاسگگویان  دخ جلوی  دخب منازل شو د
سنجش شدید  .دخ بگش یافتههای استنباط  ،برای به دستآوخ دن میزان مداخای  دین  ،از آزمون اف،
آزمون مقایسۀ میایگینها ،ت مستقل و ضریب همبستگ پیرسون بهره گرفته شد.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
سرمایۀ اجتماعی :تعریف اصل مفهوم سرمایۀ اجتماع از آن خابرت پاتنام است .او  دخ زمینۀ
خابطۀ سرمایۀ اجتماع با  دموکراس  ،عالوه بر تأثیرات بیروی (تأثیر بر کاخآمدی حکومتها)
به تأثیرات  دخوی سرمایۀ اجتماع ییز تأکید  داخ د و آن خا عامل شکلگیری ویژگ های یگرش
و خفتاخی معطوف به اجتماع  دخ افرا د از جمله مداخا م  داید (پاتنام.)331-339 :2111 ،
اعتماد اجتماعی :وضعیت

که  دخ آن ،افرا د ایتظاخ  داخید  دیگران چیزهای

خا که اظهاخ

کر دهاید یا تعهد  دا دهاید ایجام  دهند و هرچقدخ این اطمینان ما به  دیگران بیاتر باشد ،سطح
اعتما د افزایش م یابد (سهندی.)111 :1313 ،
مشارکت اجتماعی  :داللت بر گسترش خواب بینگروه  دخ قالب ایجمنهای  داوطلبایه،
باشگاهها ،اتحا دیهها و گروههای  داخ د که معموالً شصلت محل و غیر دولت  داخید و  دخ قالب
سیاستهای اجتماع  ،مااخکت و  دخگیرساشتن مر دم  دخ فرایندهای اجتماع مگتلف خا هدف
شو د م  دایند (مهدیپوخ شراسای .)133 :1311 ،
مشارکت مدنی :مجموعه فعالیتهای که  دخ اختباط با فضای سیاس  ،حکومت  ،مدیریت
باشگاهها و ییز سازمانهای غیر دولت

است و معموالً  دخ قالب عضویت خسم

فر د  دخ

گروههای مگتلف ،شو د خا یاان م  دهد و تابع مقرخات و سلسلهمراتب است (مهدیپوخ
شراسای .)133 :1311 ،
به یظر شاخعپوخ ،منظوخ از هنجاخهای اجتماع آن  دسته از قواعد خسم و غیرخسم است
که تعیین م کند اعضای شبکه چگویه با یکدیگر خفتاخ کنند (شاخعپوخ.)22 :1397 ،

 05مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1999

سرمایۀ اجتماع

 دخ تحقیق حاضر بنا به آخای پاتنام  ،دخ چهاخ بعد اعتما د اجتماع ،

مااخکت اجتماع  ،مااخکت مدی و هنجاخهای اجتماع سنجیده شد که بهترتیب هریک
شامل  9 ،1 ،13و  1گویه بو دید .همچنین میزان آلفای کرویباخ هریک از این ابعا د بهترتیب
برابر با  1/19 ،1/11 ،1/13و  1/13بو د  .دخمجموع ،برای سنجش این متغیر ،از  31پرسش  دخ
طیف پنجقسمت (کامالً موافق تا کامالً مگالف) استفا ده شد .برای سنجش بعد اعتما د اجتماع ،
از پرسانامۀ سهندی ( ،)1313و برای سنجش ابعا د مااخکت اجتماع  ،مااخکت مدی

و

هنجاخهای اجتماع از پرسانامۀ مهدیپوخ شراسای ( )1311استفا ده شد.
تعلق ملی :حس تعلق مل بهعنوان یک حس  دخگیری شگص   ،دخ یک سیستم اجتماع
تعریف شده است و افرا د ،شو د خا بگش جدای یاپذیری از یظام احساس م کنند (هگرت و
همکاخان .)112 :1112 ،برای سنجش این متغیر از  13گویه با میزان آلفای کرویباخ   1/97دخ
طیف پنجقسمت (کامالً موافق تا کامالً مگالف) استفا ده شد .برای تعیین گویهها ،پرسانامۀ
سهندی ( )1313بهعنوان مرجع ایتگاب شد.
قومگرایی :هلمز هویت قوم خا احساس تعلق فر د به یک گروه قوم م  داید که این
گروه ،میراث فرهنگ  ،اخزشها و منشهای شاص شو د خا  داخ د (فین  .)211 :2111 ،برای
سنجش این متغیر از  21گویه استفا ده شد .ابعا د قومگرای عباختاید از :عالقهمندی به یما دهای
قومیت  ،اختباط با همقوم ،تعصب قوم  ،تعصب زبای

و برتریطلب

قومیت .میزان آلفای

کرویباخ هریک از این ابعا د بهترتیب  1/11 ،1/92 ،1/12 ،1/19و  1/13است .پاسخها  دخ طیف
پنجقسمت

(کامالً موافق تا کامالً مگالف) تنظیم شد .همچنین گویهها مطابق پرسانامۀ

مصرآبا دی و همکاخان ( )1313تعیین شدید.
مدارای دینی :خوا داخی مذهب   ،دخ اصطالح یوع

بر دباخی و تحمل  دخ مقابل افکاخ و

عقاید افرا د مگتلف است (اعراب و خوزبه مفر د.)7 :1313 ،
مداخای  دین  دخواقع ،گرایا خفتاخی است که م تواید:
 .1از باب خوحیهای باشد که واجدین آن با وجو د اشتالف یظر و  دخ حال که متفاوت م
ایدیاند یا عمل م کنند ،معموالً به قدخ ماترکهای زیدگ اجتماع و مذهب شو د تکیه م کنند
و از سر مر دم داخی و برای حفظ مصالح ،امنیت و آخامش شو د ،همزیست  دخ پیش م گیرید.
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 .2از باب یگرش خوا داخایه و شویاتنداخایه باشد که از خوی گذشت و بزخگواخی به شاطر
احترام به شگص و قائل به حق  دگرایدیا  دخ کر داخ اقرا د ظاهر م شو د ،به عباخت الگوی از
کنش احترامآمیز و عقالی  ،یسبت به افرا د و گروههای است که  داخای عقاید و اعمال مذهب
متفاوت یا مگالف هستند که موخ د تایید و پسند فر د ییست.
 .3از باب یگرش یسب گرایایه باشد که متساهل ،جایگاه یکسای برای شو د و  دیگران قائل
است و اذعان  داخ د تا زمای که ثبوتاً حقیقت مطلق وجو د یداشته باشد یا اگر  داشته باشد قابل
اثبات یباشد ،تمام عقاید مذهب از اخزش و اعتباخ یکسای برشوخ داخ است.
با توجه به این تعریف ،مداخای  دین  داخای سه بعد متمایز همزیستایه ،شویاتن داخایه و
یسب گرایایه است (یوسف و همکاخان )1 :1311 ،که برای سنجش هریک از این ابعا د ،به
ترتیب از  3 ،2و  2گویه با میزان آلفای کرویباخ  1/11 ،1/92و   1/91دخ طیف پنجقسمت
(کامالً موافق تا کامالً مگالف) استفا ده شد.
تجزیه و تحلیل  دا دهها  دخ این تحقیق  دخ  دو سطح آماخ توصیف و آماخ استنباط ایجام گرفت  .دخ
سطح آماخ توصیف  ،کلیۀ متغیرهای مستقل و وابسته و شاشصهای آن  دخ قالب جداول فراوای
توصیف شده است  .دخ سطح آماخ استنباط ییز با توجه به سطوح متغیرها از خوشهای آماخی مناسب
آنها استفا ده شده است  .دخ این سطح  ،دا دهها بهصوخت  دومتغیره و چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدید.
برای ایجام این کاخ از یرمافزاخ  SPSSو برای برازش مدل ییز از یرمافزاخ  AMOSاستفا ده شد.

یافتههای تحقیق
الف) یافتههای توصیفی
از میان  311شرکتکننده  دخ این پژوهش  32 ،دخصد زن و   29دخصد مر د هستند .میایگین سن
پاسگگویان حدو د  33سال و بیایگر جوانبو دن یمویۀ موخ د برخس

است  22 .دخصد

پاسگگویان مجر د و   19دخصد متأهلاید  1 .دخصد یمویه تحصیالت سیکل  21 ،دخصد  دیپلم،
  13دخصد کاخ دای   33 ،دخصد کاخشناس   13/7 ،دخصد کاخشناس

اخشد و   2/7دخصد

تحصیالت  دکتری و باالتر  داخید .همچنین   21/9دخصد شاغل و   39/2دخصد بیکاخ هستند.
میایگین  دخآمدی پاسگگویان حدو د  2/3میلیون تومان است.
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جدول  .1آمارههای پراکندگی ابعاد مدارای دینی
گویه

میانگین

انحراف معیار

مینیمم

ماکسیمم

همزیستایه

23/9

22

1

111

شویاتن داخایه

22/3

21

1

111

یسب گرایایه

71/3

22

1

111

مداخای  دین

22/9

11/2

1

111

میایگین ابعا د مداخای  دین

 دخ جدول   1دخ سه بعد همزیستایه ،شویاتن داخایه و

یسب گرایایه اخائه شده است  .دا دههای جدول بیایگر آن است که میایگین مداخای  دین 22/9
است .بعد یسب گرایایه  داخای

است که برمبنای مقیاس صفر تا صد باالتر از حد متوس

کمترین میایگین و بعد شویاتن داخایه  داخای بیاترین میایگین است.
ب) یافتههای استنباطی
همانگویه که  دا دههای تحقیق  دخ جدول  2یاان م  دهد ،سه متغیر سرمایۀ اجتماع  ،تعلق مل
و قومگرای با مداخای  دین با توجه به ( )sig=1/111خابطۀ معنا داخ و مثبت  داخید .این بدین
معناست که هرچه میزان سرمایۀ اجتماع  ،تعلق مل و قومگرای یز د افرا د بیاتر باشد ،میزان
مداخای  دین آنها ییز فزوی م گیر د و بالعکس .همچنین خابطۀ میان  دو متغیر سن و مداخای
مذهب ییز تأیید م شو د.
جدول  .2ماتریس همبستگی مدارای دینی و متغیرهای مستقل
متغیر
مداخای  دین

میانگین

انحراف معیار

1

22/9

11/2

32/21

12/23

*

سرمایۀ اجتماع

119/12

19/19

**

1/271

تعلق مل

79/31

1/11

**

1/273

قومگرای

17/11

13/11

سن

<p**1/11 <p*1/17

2

4

3

1

**

1/119

-1/222

1
**

1/211

**

1/312

**

1/212

1
**
*

1/323

1/113

1
**

1/212
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جدول  .3آزمون تی مستقل مدارای دینی براساس متغیرهای مستقل
متغیر
وضعیت تأهل
مداخای  دین

وضعیت اشتغال
مذهب
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مجر د

11

77/22

13/11

متأهل

311

72/13

11/22

شاغل

231

71/21

11/31

بیکاخ

173

13/22

شیعه

211

71/13

11/31

سن

211

73/93

13/11

زن

121

72

12/11

مر د

211

71

12/13

df

T

Sig

319

-1/223

1/113

319

3/23

1/111

319

1/111

1/732

319

1/112

1/117

یتایج آزمون ت مستقل  دخ جدول  3یاان م  دهد میایگین مداخای  دین  دخ بین متأهلها
( )72/13بیاتر از مجر دها ( )77/22است .این تفاوت  دخ سطح اطمینان   11دخصد تأیید
م شو د .همچنین یتایج یاان م  دهد شاغالن با میایگین مداخای  71/21از مداخای  دین بیاتری
یسبت به بیکاخها با میزان  71/11برشوخ داخید و تفاوت بین  دو گروه  دخ سطح معنا داخی
( )1/111تأیید م شو د  .بین  دو گروه مر دان و زیان و همچنین شیعه و سن تفاوت  دخ میایگین
مداخای  دین مااهده یاد.
جدول  .4تحلیل واریانس مدارای دینی در گروههای تحصیلی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

سیکل

32

31/31

13/99

 دیپلم

119

71/11

13/13

کاخ دای

71

71/17

11/12

کاخشناس

132

71/11

11/11

کاخشناس اخشد

79

21/92

1/23

 دکتری و باالتر

1

22/33

11/72

جمع کل

311

77/13

12/31

Df

311

F

1/21

Sig

1/111
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یتایج آیالیز واخیایس یکطرفه  دخ جدول  3یاان م  دهد میزان مداخای  دین  دخ گروههای
مگتلف تحصیل با سطح معنا داخی  1/111تفاوت وجو د  داخ د .بیاترین میایگین  دخ  دو گروه
تحصیل  دکتری و کاخشناس اخشد و کمترین میایگین  دخ گروه تحصیل سیکل مااهده م شو د.
جدول  .5تحلیل واریانس مدارای دینی در گروههای درآمدی
انحراف

متغیر درآمد

تعداد

میانگین

بدون  دخآمد

113

73/21

17/11

کمتر از  1میلیون

31

71/79

12/21

 1میلیون تا  1میلیون و پایصد هزاخ

22

77/13

11/12

 1میلیون و  711هزاخ تا  2میلیون

71

79/31

1/13

 2میلیون و  1هزاخ تا  2میلیون و  711هزاخ

71

71/13

11/21

 2میلیون و  711هزاخ تا  3میلیون

33

71/19

11/11

باالی  3میلیون

33

71/71

11/17

جمع کل

311

77/13

12/31

df

معیار

311

یتایج آیالیز واخیایس یکطرفه یاان م  دهد میایگین مداخای  دین

F

3/72

Sig

1/112

 دخ گروههای  دخآمدی

مگتلف با سطح معنا داخی  1/112تفاوت  داخ د و بیاترین تفاوت بین گروههای  دخآمدی باال و
پایین مااهده م شو د.
جدول  .6متغیرهای واردشده در معادلۀ رگرسیون مدارای دینی
متغیر پیشبینیکننده

B

S.E

مقداخ ثابت

39/91

3/139

سرمایۀ اجتماع

1/121

1/131

1/117

تعلق مل

1/372

1/111

1/211

7/911

قومگرای

-1/327

1/131

-1/321

-1/172

1/111

سن

1/191

1/131

1/192

-1/392

1/111

2

R

R

0/674

0/227

Beta

2

T

Sig

1/971

1/111

3/113

1/111
1/111

Sig

F

31/321

Adjust R

S.E

0/212

10/254

1/111
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جدول  2یتایج آزمون خگرسیون چندمتغیره به خوش گامبهگام 1خا یاان م  دهد .همانگویه که
مالحظه م شو د ،از میان متغیرهای واخ دشده  دخ معا دلۀ خگرسیون ،متغیرهای تعلق مل
قومگرای بیاترین اثر خا بر متغیر وابستۀ مداخای  دین

و

 داخید .همچنین مطابق جدول ،میزان

همبستگ متغیرهای مستقل با متغیر وابستۀ مداخای  دین  1/31است .ضریب تبیین چهاخ متغیر
واخ دشده  دخ خگرسیون ،حدو د  1/211از تغییرات متغیر وابستۀ مداخای  دین خا پیشبین م کند.
  19دخصد تغییرات یاش از عوامل تأثیرگذاخ  دیگری است که شاخج از حوزۀ این پژوهش است.
مدل عمومی معادلۀ ساختاری
مدل عموم معا دلۀ ساشتاخی ،شکل توسعهیافتۀ همبستگ است که هدف آن آزمون کم مدل
یظری است که خسم شد تا ماگص شو د  دا دهها تا چه حد مدل یظری پژوهش خا تأیید
م کنند .البته این موضوع بیاتر به شاشصهای برازش اختباط  داخ د .یتایج تحلیل معا دلۀ
ساشتاخی با استفا ده از یرمافزاخ   AMOSدخ شکل  2منعکس شده است.

شکل  .2مدل عمومی معادلۀ ساختاری مدارای دینی و عوامل مؤثر بر آن

1. Stepwise
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جدول  .7شاخصهای نیکویی برازش
شاخص

CMIN/DF

مطلوب

کمتر از 3

مقداخ

3

GFI

AGFI

PGFI

TLI

NFI

IFI

CFI

RMSEA

بیاتر از

بیاتر از

بیاتر از

بیاتر از

بیاتر از

بیاتر از

بیاتر از

کمتر از

1/11

1/11

1/71

1/11

1/11

1/11

1/11

1/19

1/13

1/11

1/21

1/11

1/11

1/13

1/13

1/11

چنایکه مالحظه م شو د ،مهمترین معرفهای سازۀ مکنون مداخای  دین  ،ابعا د همزیستایه و
یسب گرایایه بو دهاید .مهمترین معرفهای سازۀ مکنون سرمایۀ اجتماع  ،مااخکت اجتماع

و

هنجاخهای اجتماع است و مهمترین معرفهای سازۀ مکنون قومگرای  ،تعصب قوم و تعصب
زبای است .همانطوخ که  دخ مدل  2مااهده م شو د ،میزان تأثیر قومگرای بر مداخای  دین -1/31
است که یاان دهندۀ خابطۀ معکوس این  دو متغیر است .همچنین میزان تأثیر تعلق مل بر مداخای
 دین  1/31است که خابطۀ مستقیم این  دو متغیر خا یاان م  دهد  .دخیهایت م بینیم که میزان تأثیر
سرمایۀ اجتماع بر مداخای  دین  1/21است که یاان دهندۀ خابطۀ مستقیم این  دو متغیر است .برای
اخزیاب ییکوی برازش از چندین شاشص استفا ده شد که عباختاید از .1 :شاشص ییکوی برازش
( .2 ،)GFIشاشص ییکوی برازش اصالحشده ( .3 ،)AGFIیسبت مجذوخ کای به  دخجۀ آزا دی
( )CMIN/DFو  .3شاشص برازش استایداخ د ( .)NFIاین شاشصها متأثر از عوامل بیروی و
یامعلوم هستند تا اینکه یاان دهندۀ ضعف برازش باشند  .دخ مقابل ،شاشصهای برازش یظیر .1
شاشص توکر و لیوایس ( .2 ،)TLIشاشص برازش این کری منتال ( .3 ،)IFIشاشص تطبیق
برازش ( .3 ،)CFIخیاۀ میایگین مجذوخ برآوخ د شطای تقریب ( )RMSEAکمتر تحت تأثیر عوامل
بیروی اید (کفاش  .)117 :1311 ،کلیت مدل معا دلۀ ساشتاخی با توجه به  دامنۀ مطلوب این
شاشصها  دخمجموع بیایگر آن است که  دا دههای پژوهش مدل مفروض تدوینشده خا تأیید
م کنند .به عباخت برازش مدل مطلوب است و با واقعیت مطابقت  داخ د.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف برخس مداخای  دین اهل تایع و تسنن شهر زاهدان ایجام گرفت.
یتایج یاان  دا د که میایگین مداخای  دین  دو گروه مذهب  22/9و برمبنای مقیاس صفر تا صد
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باالتر از حد متوس

است .میایگین مداخای  دین

پاسگگویان  دخ ابعا د همزیستایه،

شویاتن داخایه و یسب گرایایه بهترتیب معا دل  22/3 ،23/9و  71/3است.
همچنین مطابق یتایج ،هرچه سن پاسگگویان بیاتر باشد ،مداخای  دین ییز افزایش م یابد
و بالعکس .این یتیجه با یافتههای شهریاخی و همکاخان ( )1313همگوای یداخ د ،اما با یافتههای
کاسمو و همکاخان ( )2117همخاستاست .بهیظر م خسد با افزایش سن  ،دایرۀ بینش و تجربۀ
فر د وسیعتر م شو د؛ چرا که  دخ طول سالیان زیدگ با یگرشهای متفاوت با جهان هست و
 دیگران برشوخ د م کند .همین امر سبب افزایش تحمل فر د  دخ برابر عوامل و عقایدی م شو د
که مگالف با عقیدۀ فر د هستند .همچنین یتایج پژوهش حاضر یاان دهندۀ وجو د تفاوت معنا داخ
بین افرا د مجر د و متأهل از یظر میزان مداخای  دین است؛ به این صوخت که متأهلها بیاتر از
مجر دها از مداخای  دین برشوخ داخید.
از  دیگر عوامل تأثیرگذاخ بر میزان مداخای  دین زاهدای ها تحصیالت است .یتایج یاان  دا د
که بیاترین میایگین مربوط به مقطع تحصیل  دکتری و باالتر و کمترین میایگین ،مربوط به
مقطع تحصیل سیکل است .افرا د با تحصیالت باالتر ،مداخای  دین بیاتری خا یاان م  دهند و
بالعکس .بدینترتیب ،فرضیۀ سوم تأیید شد .این یتیجه با یافتههای وان دخیول ( )2113و کوت
و اخیکسون ( )2111همگوای  داخ د .علت آن خا م توان  دخ این امر جست که افزایش سطح
تحصیالت به تقویت خوحیۀ پذیرش ایدیاهها و  دیدگاههای متفاوت منجر م شو د ،فعالیت  دخ
ایجمنهای اخا دی خا بیاتر م کند و به شبکۀ اجتماع افرا د وسعت و تنوع بیاتری م بگاد.
بدینترتیب ،مداخای بیاتری ییز  دخ خابطه با  دیگران حاصل م کند.
وضعیت اشتغال بهعنوان یک از متغیرهای تأثیرگذاخ  دخ این پژوهش  دخیظر گرفته شد.
یتایج یاان  دا د بین وضعیت اشتغال  دخ برشوخ داخی از مداخای  دین  ،تفاوت معنا داخی وجو د
 داخ د و فرضیۀ چهاخم تأیید م شو د؛ به این صوخت که شاغالن  دخ مقایسه با بیکاخان از مداخای
 دین بیاتری برشوخ داخید .این یتیجه با یافتههای افراسیاب و جهایگیری ( )1311مبن بر اینکه
افرا د  داخای  دخآمد بیاتر ،مداخای بیاتری از افرا د کم دخآمدتر  داخید همگوای  داخ د؛ چرا که  دخ
این متغیر ییز بیکاخان  دخ  دستۀ افرا دی قراخ م گیرید که  دخ مقایسه با شاغالن  دخآمدی یداخید.
همچنین از  دیگر یتایج تحقیق حاضر ،وجو د تفاوت  دخ میزان مداخای  دین  دخ گروههای
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 دخآمدی مگتلف است .بیاترین تفاوت بین گروههای  دخآمدی باال و پایین مااهده شد .افرا د با
 دخآمد باالتر از میزان مداخای  دین بیاتر از بقیۀ گروههای  دخآمدی برشوخ داخید .یتیجۀ حاضر با
یافتههای افراسیاب و جهایگیری ( )1311همگوای  داخ د .بهیظر م خسد با توجه به اینکه هرچه
افرا د جامعه از خفاه بیاتری برشوخ داخ باشند ،کمتر  دخگیر ماغلههای ذهن تأمین مایحتاج زیدگ
هستند ،با شاطری آسو دهتر و فرصت بیاتر ،امکان مداخا خا برای شو د بهوجو د م آوخید.
یتایج یاان  دا د تفاوت معنا داخی بین شیعه و سن  دخ مداخای  دین وجو د یداخ د؛ بنابراین،
فرضیۀ شام خ د م شو د .بهیظر م خسد از آیجا که شهر زاهدان از بدو ایجا د ،محل زیدگ
افرا دی با هر دو مذهب شیعه و سن بهصوخت همزمان بو ده و  دو گروه سالیان متما دی  دخ کناخ
یکدیگر زیستهاید و از همۀ آیچه حداقل از منظر محیط  ،بر آیان واخ د شده تقریباً به یک یسبت
بهره یا ضرخ  دیدهاید ،از این یظر تفاوت بین پیروان  دو مذهب وجو د یداخ د.
از  دیگر عوامل تأثیرگذاخ  دخ میزان مداخای  دین  ،سرمایۀ اجتماع است .یتایج یاان م  دهد
خابطۀ بین سرمایۀ اجتماع و مداخای  دین معنا داخ و مثبت است .براساس یظریۀ پاتنام ،این
یتیجه چندان  دوخ از ذهن یبو د؛ زیرا سرمایۀ اجتماع  دخباخۀ خاههای عدیدهای یظیر همزیست
مسالمتآمیز ،کامکشهای شاویتآمیز و ...که سریوشت ایسانها  دخ اختباط مستقیم با آن
است ،به افرا د آگاه
خفتاخهای

بیاتری م بگاد .مطابق یظر وی ،چنین آگاه های

افرا د خا به

همچون مداخا ترغیب م کند که برای  دیگر افرا د جامعه سو دمندید؛ بنابراین با

افزایش سرمایۀ اجتماع  ،مداخا ییز افزایش م یابد و بالعکس .این یتیجه با یافتههای شهریاخی
و همکاخان ( ،)1313شاخعپوخ و همکاخان ( )1399و ایکا دا و خیک ( )2111همگوای  داخ د.
یافتههای تحقیق بیایگر آن است که بین تعلق مل و مداخای  دین خابطۀ معنا داخی وجو د
 داخ د و بدینترتیب این فرضیه تأیید م شو د؛ یعن
مداخای  دین

هرچه میزان تعلق مل

ییز بیاتر م شو د .مطابق یظر مولر ،وطن دوست

یاان دهندۀ شکل جدیدی از یکپاخچگ

افزایش م یابد،

و احساس تعلق به وطن،

 دخ جوامع معاصر است که به خفتاخ همزیستایۀ

مسالمتآمیز م ایجامد .این یتیجه با یافتههای عسگری و شاخعپوخ ( )1399همگوای  داخ د.
یتایج این پژوهش یاان م  دهد خابطۀ بین قومگرای و مداخای  دین منف و معنا داخ است؛
یعن با افزایش قومگرای  ،میزان مداخای  دین کاهش م یابد و بالعکس .مطابق یظریۀ هکتر ،از
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آیجا که بیاتر اقوام احساس م کنند که  دخ حقاان اجحاف شده و موخ د تبعیض واقع شدهاید،
هرچه تمایالت قوم  دخ این بین افزایش یابد ،میزان یکپاخچگ و همبستگ منطبق با کل
جامعه و بهتبع آن مداخا ییز کاهش م یابد .این یظر هکتر با یتیجۀ این پژوهش همگوای  داخ د؛
چرا که میان قومگرای و مداخای  دین  دخ شیعیان خابطۀ معنا داخی وجو د یداخ د ،اما  دخ اهل
سنت ،این خابطه منف و معنا داخ است؛ بنابراین ،با توجه به اینکه شیعه مذهب خسم کاوخ
است و اهل سنت اقلیت محسوب م شوید و بیاتر  دخ میان اقوام غیر فاخس پراکندهاید،
م توان به یظریۀ هکتر استنا د کر د .این یتیجه با یافتههای بهات و خستگاخ ( )1311همسو
است ،اما با یافتههای ژان مت ( )2111همگوای یداخ د.

 65مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1999

منابع
 ا دیب سده ،مهدی؛ خستگاخ ،یاسر و سید صمد بهات (« ،)1311مداخای اجتماع و ابعا د
آن» ،فصلنامۀ پژوهشی رفاه اجتماعی ،شماخۀ .312-373 :71
 افاای  ،علیرضا ( ،)1391بررسی چگونگی تساهل سیاسی در تشکلهای دانشجویی،
پایانیامۀ کاخشناس اخشد  ،دایاگاه عالمه طباطبای .
 اعراب  ،غالمحسین و حکیمه خوزبه مفر د ( ،)1313بررسی تأثیر مدارای مذهبی سالطین
آلبویه در گسترش تشیع و رشد جامعۀ شیعی ،پایانیامۀ کاخشناس اخشد  ،دایاگاه قم.
 اکوای  ،سیدحمداهلل (« ،)1391گرایش به هویت مل و قوم  دخ بین عربهای شوزستان»،
فصلنامۀ مطالعات ملی ،شماخۀ .121-11 :1
 بهات  ،سید صمد و یاسر خستگاخ (« ،)1312تبیین جامعهشناشت مداخای اجتماع و ابعا د
آن  دخ میان اقوام ایران» ،مسائل اجتماعی ایران ،شماخۀ .37-1 :3
 بیدل ،پریناز و عل اکبر محمو دزا ده (« ،)1311برخس میزان تعلق اجتماع مر دم به جامعۀ
ایران و خابطۀ آن با اعتما د اجتماع و فر دگرای ؛ مطالعۀ موخ دی شهر ماهد» ،فصلنامۀ
تحقیقات فرهنگی ،شماخۀ .23-31 :7
 پاتنام ،خابرت ( ،)1391دموکراسی و سنتهای مدنی (تجربۀ ایتالیا و درسهایی برای
کشورهای در حال گذار) ،ترجمۀ محمدتق  دلفروز ،تهران :یار خوزیامۀ سالم.
 جهایگیری ،جهایگیر و حسین افراسیاب (« ،)1311مطالعۀ شایوا دههای شهر شیراز  دخ زمینۀ
عوامل و پیامدهای مداخا» ،جامعهشناسی کاربردی ،شماخۀ .111-173 :22
  دهمر ده ،معصومه؛ یاصری ،مهدی و سعید جمال (« ،)1313تهدیدات سیاس -امنیت
وهابیتگرای بر ساشتاخ قوم -مذهب  دخ مناطق شرق ایران» ،فصلنامۀ دانش انتظامی
خراسان جنوبی ،شماخۀ .23-1 :1
 خیتزخ ،جوخج ( ،)1391مبانی نظریۀ جامعهشناختی معاصر و ریشههای کالسیک آن،
ترجمۀ شهناز مسم پرست ،تهران :یار ثال .
 سراجزا ده ،سیدحسین؛ شریعت

مزینای  ،ساخا و سیروس صابر (« ،)1393برخس

خابطۀ

مطالعۀ مدارای دینی اهل تشیع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن 69

میزان  دینداخی و ایواع آن با مداخای اجتماع » ،مجلۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،شماخۀ .132-111 :1
 سهندی شلیفه کندی ،مهناز ( ،)1313مطالعۀ تطبیقی انسجام اجتماعی بین دو قومیت
آذری و کرد در شهرهای سنندج و تبریز ،پایانیامۀ کاخشناس اخشد  ،دایاگاه یز د.
 شاخعپوخ ،محمو د (« ،)1397سرمایۀ اجتماع و یقش آن  دخ حیات اجتماع و اقتصا دی»،
مجلۀ رشد آموزش علوم اجتماعی ،شماخۀ .12-11 :21
 شهریاخی ،ابوالقاسم؛ شلیل  ،محسن و حسین اکبری (« ،)1313سنجش خابطۀ سرمایۀ
اجتماع با تساهل مذهب (یمویهپژوه   :دایاجویان  دایاگاه فر دوس ماهد)» ،مطالعه و
تحقیقات اجتماعی در ایران ،شماخۀ .31-1 :3
 عامل  ،سعیدییا و حمید موالی ( « ،)1399دوجهای شدنها و حساسیتهای بینفرهنگ
(مطالعۀ موخ دی خواب

اهل تسنن و تایع  دخ استان گلستان)» ،فصلنامۀ

بینفرهنگ

تحقیقات فرهنگی ،شماخۀ .21-1 :2
 عسگری ،عل

و محمد شاخعپوخ (« ،)1399گویهشناس

 دایاجویان  دایاکدههای علوم اجتماع

مداخا و سنجش آن  دخ میان

 دایاگاه تهران و عالمه طباطبای » ،فصلنامۀ

تحقیقات فرهنگی ،شماخۀ .33-1 :2
 قا دخی ،حاتم (« ،)1312تساهل پلوخالیسم و موییسم» ،مجلۀ نامۀ فرهنگ ،شماخۀ .21-73 :29
 کفاش  ،مجید (« ،)1311مدلسازی معا دالت ساشتاخی شاشصهای آموزش
مؤثر بر میزان اعتما د اجتماع

شهرویدان تهرای

و تربیت

به  دایاگاه آزا د اسالم » ،فصلنامۀ

نوآوریهای مدیریت آموزشی ،شماخۀ .122-113 :2
 گالب  ،فاطمه و اکرم خضای (« ،)1312برخس تأثیر مااخکت اجتماع بر مداخای اجتماع
 دخ بین  دایاجویان» ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،شماخۀ .92-21 :2
 مازلو ،ابراهام ( ،)1321انگیزش و شخصیت ،ترجمۀ احمد خضوای  ،ماهد :آستان قدس خضوی.
 مصرآبا دی ،جوا د؛ یاخمحمدزا ده ،پیمان و یعقوب فیض (« ،)1313تعیین ابعا د هویت مل -
قومیت

و مقایسۀ ابعا د هویت قوم  ،مل

و جهای

 دایاجویان قومیتهای مگتلف»،

1999  بهار،1  شمارة،9  دورة، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران56

.39-21 :11  شماخۀ،فصلنامۀ مطالعات میانفرهنگی
 «مطالعۀ تطبیقی میزان سرمایۀ اجتماعی در بین افراد،)1311(  ملیحه،  مهدیپوخ شراسای
.  دایاگاه یز د، پایانیامۀ کاخشناس اخشد،»بزهکار و افراد غیر بزهکار شهر یزد
 «برخس،)1313(  سیدامیرمحمد و شوخشید هدایت امین، محمدخضا؛ علویزا ده،  میرلطیف
: مطالعۀ موخ دی، مذهب- ایسجام اجتماع  دخ حفظ امنیت مرزی با تأکید بر تنوع قوم
.11-71 :11  شماخۀ، فصلنامۀ برنامهریزی منطقهای،»شهرستان زابل
.. ایران چا: تهران، ترجمۀ کمال پوال دی، نظریۀ کنش ارتباطی،)1393(  یوخگن، هابرماس

 Abdul Rahman, N. F., & Khambali, K. M. (2013), “Religious Tolerance in
Malaysia: Problems and Challenges”, International Journal of Islamic
Thought, No. 3: 80–91.
 Adibi Sadeh, M., Rastegar, Y., and Beheshti, S. S. (2012), “Social Circuits and
Its Dimensions”, Social Welfare Research Quarterly, No. 50: 353–376. (In
Persian)
 Afshani, A. (2002), Investigating Political Tolerance in Student
Organizations, MSc Thesis, Allameh Tabataba’i University. (In Persian)
 Akwani, S. H. (2008), “Tendency to National and Ethnic Identity among Arabs
in Khuzestan”, National Studies Quarterly, No. 9: 99–127. (In Persian)
 Ameli, S., and Mawlai, H. (2009), “Dual-Culturalism and Intercultural
Sensitivities (Case Study of Sunni and Shiite Intercultural Relations in Golestan
Province)”, Cultural Research Quarterly, No. 2: 1–29. (In Persian)
 Arabi, Gh. H., and Roozbeh Mofrad, H. (2014), Investigating the Impact of the
Religious Tolerance of the Al-Bouwy Sultans on the Shiite Expansion and
the Development of Shiite Community, MSc Thesis, Qom University. (In
Persian)
 Asgari, A., and Shararepour, M. (2009), “Typology of Tolerance and Its
Measurement among Students of the Social Sciences Faculties of Tehran
University and Allameh Tabataba’i”, Journal of Cultural Research, No. 2: 1–
34. (In Persian)
 Beheshti, S. S., and Rastegar, Y. (2013), “Sociological Explanation of Social
Tolerance and Its Dimensions among Iranian Ethnicity”, Iranian Social Issues,
No. 4: 7–35. (In Persian)
 Bidel, P., and Mahmoudzadeh, A. (2012), “Investigation of the Social Attitude of
Iranian People to Iranian Society and its Relation to Social Confidence and
Individualism - A Case Study of Mashhad”, Journal of Cultural Research, No.
5: 31–63. (In Persian)
 Brown, K. M. (2006), Aspects of Comparative Active Citizenship, the
Australia and New Zeland, Third Sector Research, Eight Biennial Conferences,
26–28 November.

51 مطالعۀ مدارای دینی اهل تشیع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
 Cote, R. R., and Erickson, B. H. (2009), “Untangling the Roots of Tolerance",
American Behavioral Scientist, No. 12: 1664–1689.
 Dahmardeh, M., Naseri, M., and Jamal, S. (2014), “Political-Security Threats
and Wahhabism on Ethnic-Religious Structure in Eastern Regions of Iran”,
Quarterly Journal of Law Enforcement, No. 1: 9–24. (In Persian)
 Dennis, Y. (2007), Tolerating on Faith: Locke, Williams, and the Origins of
Political Toleration, Dissertation, Duke University.
 Ghaderi, H. (1997), “Tolerance of Pluralism and Monism”, Journal of Culture,
No. 28: 54–61. (In Persian)
 Golabi, F., and Rezaei, A. (2013), “Investigating the Impact of Social
Participation on Social Tolerance among Students”, Social Studies and
Research in Iran, No. 2: 61–86. (In Persian)
 Habermas, J. (2005), Theory of Communication Practice, Translated by K.
Pouladi, Tehran: Iran Publishing. (In Persian)
 Hagerty, B. M., Lynch-Sauer, J., Patusky, K. L., Bouwsema, M., and Collier, P.
(1992), “Sence of Belonging: A Vital Mental Health Concept”, Archives of
Psychiatric Nursing, No. 1: 172–177.
 Ikeda KI, R. S. (2009), “The impact of diversity in informal social networks on
tolerance in Japan”, British Journal of Political Science, No. 3: 655–668.
 Jahangiri, J., and Afrasiabi, H. (2011), “Study of Shiraz Families on the Factors
and Consequences of Tolerance”, Applied Sociology, No. 22: 153–177. (In
Persian)
 Kafashi, M. (2011), “Structural Equation Modeling of Educational and
Educational Indicators Affecting the Social Confidence of Tehranian Citizens in
Islamic Azad University”, Quarterly Journal of Educational Management
Innovations, No. 2: 103–122. (In Persian)
 Kasmo, M. A., Usman, A. H., Taha, M., Salleh, A. R., and Alias, J. (2015).
“Religious Tolerance in Malaysia: A Comparative Study between the Different
Religious Groups”, Review of European Studies, No. 3: 184–191.
 Maslow, A. (1989), Motivation and Personality, Translated by A. Rezvani,
Mashhad: Astan Quds Razavi. (In Persian)
 Mehdipour Khorasani, M. (2011), “A Comparative Study of the Level of
Social Capital between Offenders and Non-Offenders in Yazd”, MSc Thesis,
Yazd University. (In Persian)
 Mesrabadi, J., Yarmohammadzadeh, P., and Feizi, Y. (2015), “Determining the
Dimensions of National-Ethnic Identity and Comparing the Dimensions of
Ethnic, National and Global Identities of Students of Different Ethnicities”,
Journal of Intercultural Studies, No. 10: 27–48. (In Persian)
 Mirlatifi, M. R., Alavizadeh, S. A. M., and Hedayati Amin, Kh. (2015),
“Investigating Social Cohesion in Border Security with Emphasis on EthnicReligious Diversity, Case Study: Zabol City”, Regional Planning Journal, No.
19: 57–70. (In Persian)

1999  بهار،1  شمارة،9  دورة، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران56
 Muller, J. W. (2007), “A General Theory of Constitutional Patriotism”,
International Journal of Costitutional Law, No. 1: 72–95.
 Muller, J. W. (2007), Costitutional Patriotism: An Introduction, Oxford
University Press and Newyork University School of Law.
 Olthuis, J. H. (2012), “A Vision of and for Love: Towards a Christian Postmodern
Worldview”, Koers-Bulletin for Christian Scholarship, No. 1: 1–7.
 Phinny, J. S., and Ong, A. (2007), "Conceptualization and Measurment of Ethnic
Identity: Current Status and Future Directions", Journal of Conseling
Psychology, No. 3: 271–281.
 Putnam, R. (2001), Democracy and Civic Traditions (The Italian Experience
and Lessons for Transient Countries), Translated by M. T. Delfrouz, Tehran:
Salam Publishing. (In Persian)
 Putnam, R. (2000), The Dark Side of Social Capital, In R. Putnam (Ed),
Bowling Alone, New York: Simon Schuster.
 Reitzer, G. (2010), Foundations of Contemporary Sociological Theory and its
Classical Roots, Translated by Sh. Mossammaparast, Tehran: Saless Publishing.
 Sahandi Khalifa Kennedy, M. (2014), A Comparative Study of Social
Cohesion between two Azeri and Kurdish Ethnicities in Sanandaj and
Tabriz, MA Thesis, Faculty of Social Sciences, Yazd University. (In Persian)
 Serajzadeh, S. H., Shariati Mazinani, S., and Saber, S. (2004), “Investigating the
Relationship between Religiousness and Its Types with Social Tolerance”,
Journal of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, No. 1: 109–142.
(In Persian)
 Shahriari, A., Khalili, M., and Akbari, H. (2015), “Measuring the Relationship
between Social Capital and Religious Tolerance (Sample Research: Students of
Ferdowsi University of Mashhad)”, Social Studies and Research in Iran, No.
4: 1–31. (In Persian)
 Sharifpour, M. (2006), “Social Capital and its Role in Social and Economic
Life”, Journal of Growth in Social Science Education, No. 29: 10–16. (In
Persian)
 Tollini, C. (2005), Assessing Putnam,s Theory of Social Capital Through the
Use of Path Analysis, Dissertation, Western Michigan University.
 Van der Noll, J. (2014), “Religious toleration of Muslims in the German Public”,
International Journal of Intercultural Relations, No. 38: 60–74.
 Whitham, M. M. (2007), Living better Together: The Relationship between
Social Capital and Quality of life in Small Towns, MSc. Thesis, Iowa State
University.

