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 چكيده
شناسی جان هیک در  در این پژوهش باتوجه به نظریات پیتر برگر در باب تکثرگرایی دینی و نوع

ی نوسازی و  رابطهگرایی(، به بررسی گرایی و انحصار  داری )تکثرگرایی، شمول های دین ی سبک زمینه

روش پیمایشی  تکثرگرایی دینی در بین جوانان شهر و روستاهای سنندج پرداخته شد. این پژوهش به

سر، نیر و محراب( انجام  در سطح شهر و شش روستای سنندج )سراب قامیش، اجگره ، دویسه، تنگی

سال( شهر و روستا بوده است که  18-29نفر از جوانان ) 583ی آماری شامل گرفته است. نمونه

های گیری از اندیشهها با بهره نامه اند؛ و پرسش ای انتخاب شده چندمرحلهای  گیری خوشه نمونهروش  به

ترین  گرایی رایج دهد که شمول ها نشان می حامالن ثانوی نوسازی طراحی گردیدند. یافته برگر در باب

داری مربوط به  باشد و نادرترین نوع دین و روستا میگویان شهر  داری در بین پاسخ نوع دین

 به شده معرفی ی مؤلفه 17 مجموع ازدهد که  نشان می چندمتغیره رگرسیوننتایج  انحصارگرایی است.
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 همقدم
مدرنیزاسیون و  ،تجددخواهیی اخیر با عناوینی چون  نوسازی مفهومی است که در طول دو سده

ذهن اندیشمندان علوم اجتماعی در ایران را به خود مشغول کرده است. درگذار  ،توسعه

است. اکنون نیز جریان  را تجربه کرده  ی ایران نوعی ویژه از نوسازی جامعه جریانات تاریخی،

ی دین،  های مختلف از جمله حوزه نوسازی بخشی از فرهنگ ایرانی شده است و با حوزه

ی زیرین ساختارهای اجتماعی ایران  های گوناگون در رابطه است. دین از دیرباز در الیه شکل به

ی  سده بخش عظیمی از فرهنگ ایران را دین دربرگرفته است. در دو وجود داشته و اکنون نیز

تری داشته است و با مفاهیم و  اجتماعی حضور پُررنگ-اخیر دین در جریانات مختلف سیاسی

های فراوان داشته است. اما  شود چالش مصادیق نوینی که در جریان نوسازی حاکم می

ی اخیر نیست، بلکه از چند سده  ما در دو سدهمحدود به کشور  های دین در دنیای مدرن چالش

زعم دانشمندان علوم اجتماعی، نوسازی  ی غرب را به خود مشغول داشته است. به جامعه قبل،

اما  شناسی قرن بیستم غالب بود، جامعه این نظریه در شد. هرچند جوامع می شدن ی عرفمنجر به 

با خیزش  پیوست وقوع می ه در دنیا بهی هشتاد به بعد با جریانات مختلف دینی ک از دهه»

آخر قرن بیستم مانند انقالب اسالمی ایران و جنبش  ی های نوین دینی در سه دهه جنبش

داری کلیسا از انقالبیون ساندنیست نیکاراگوئه و دیگر  طرف نیچن بستگی در لهستان، و هم هم

هایی تحت عنوان  نظریه و به چالش کشیده شد سکوالریزاسیون ی هینظر ،نقاط آمریکای التین

 توان ینمچه گفته شد، اگرچه  باتوجه به آن. (4 ،1382پور  کاظمی) «پدید آمد 1سکوالرزدایی

توان آن را چهارچوبی پلورالیستی دانست  اما می گفت دنیای مدرن آلترناتیوی در برابر دین است،

عنوان محصول  یند نوسازی بهتواند در اشکال متفاوت و متکثرش بیان شود. فرا که در آن دین می

 (.1385)شریعتی ت ترین منتقد دین تبدیل کرده اس مدرنیته، دین را به جدی

همراه آورده است و البته تحوالت  فرایند نوسازی در کردستان تغییراتی را در ابعاد مختلف به

ن سیاست نسبت روستاهای آ ها بوده است. در شهر سنندج که به ترین آن ی دین از بنیادی حوزه

ابعادی از  شدن ی عرفی آشکارتری ظاهر شده است، شواهد اجتماعی حاکی از  گونه نوسازی به

 شود یمدینی  2ییگرا کثرتمنجر به  شدن ی عرفجوانان است. طبق نظر برگر  داری دین

                                                           
1 Desecularization 
2 Pluralism 
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تکثرگرایی در درازمدت نه دین، بلکه ( »292، 1387) 1زعم همیلتون ، و به(1388 پور یکرم)

درهرحال کردستان ایران ابعادی از فرایند و پیامدهای نوسازی «. ی را تقویت کرده استدنیاگرای

صورت  ی آن در ایران به این ابعاد به دالیل مختلف در امتداد تجربه را تجربه کرده است.

نامتعادل و مخدوش منتهی شده  به توسعه و نوسازی ناموزون،»رو  ناموزون وارد شده و ازاین

 )که درمقایسه با دیگر مناطق ای که اگرچه در شهر سنندج گونه به (؛ 1383)عنبری « است

سخن گفت، اما ازطرف دیگر « خانمانی ذهن بی» توان از رسد( می تر به نظر می کردستان مدرن

دنیای »( که 11، 1998گر این سخن برگر ) پارچه است و نه نشان نه یک« خانمانی ذهن بی»این 

 «.گذشته است تر از امروز... مذهبی

نوسازی در کردستان فرایندی است گریزناپذیر.  رسد نظر می چه گفته شد به باتوجه به آن

کننده و بازدارنده( به فرایند نوسازی داشته است،  درحالی که دین رویکردی دوسویه )تقویت

از  داری ایجاد کرده است. پرسشی که جهان دین ی دین و زیست نوسازی نیز تغییراتی در گستره

گران  داری کنش خیزد این است که نوسازی چه تاثیری بر تغییر سبک دین بطن این مفاهیم برمی

های نوسازی بیشترین تأثیر را بر تغییر سبک  یک از مؤلفه ی کردستان داشته است؟ و کدام جامعه

 اند؟ داری داشته دین

 ي تجربي پيشينه

ای از ایوان  عنوان مقاله« عمومی فضای از ای چه تاریخ سمت به تکثرگرایی دینی؛ و شدن عرفی»

  ای مهم از فرایند عرفی عنوان نتیجه مدرن را به ( است. این مقاله دین پست2011الکساندر توفن )

مدرن و  شدن مورد بررسی قرار داده است. توفن در این مقاله سعی دارد بین دین پست

ک قائل شود. او بر آن است که دین تفکی« بازگشت دین به فضای عمومی»یا « بازگشت خدایان»

الئیسیته نیست،  سیاسی و نظری فقط رجوع به گذشته پس از خستکی از منابع مدرن نه پست

صورت فرایندی دوطرفه ظاهر  شدن به بلکه شکلی پساسکوالر از دین است که در آن عرفی 

شود و ازطرف  می وگو و ارتباط عقالیی در فضای عمومی آماده شود؛ ازطرفی دین برای گفت می

عنوان منبعی معنابخش و پیونددهنده  رسمیت شناختن نیاز به دین، به دیگر فضای عمومی برای به

 سکوالریزاسیون فرآیند که است این حاضر ی مقاله گیری گیرد. نتیجه می به جهان زندگی شکل 

                                                           
1 Malcolm B. Hamilton 
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ال دینی ها و اعم دیگر، عامل تکثر سنت سوی از عمومی فضای اساسی قانون و سو، یک از

 مدرن است.  است و این تکثر عنصر اصلی در تعریف دین پست

به بررسی « دینی مشارکت و دینی تکثرگرایی»ای باعنوان  ( در مقاله2001چاوز و گورسکی )

اند. این تحقیق به آرای پیشین اشاره دارد که  ی بین تکثرگرایی دین و حیات دین پرداخته رابطه

رایی دین و حیات دین قائل بودند؛ اما این دیگاه توسط گروهی از ای منفی بین تکثرگ به رابطه

کنند که بین تکثرگرایی دین و حیات  داران مذهب به چالش کشیده شده است که ادعا می طرف

ها پرداخته شده است نشان  ی مثبتی وجود دارد. اما شواهدی که در این مقاله به آن دین رابطه

 ی مثبتی وجود ندارد. کثرگرایی دینی و مشارکت دینی رابطهدهد که در مفهوم کلی، بین ت می

شدن؟ تکثرگرایی دینی،  عرفی بدون نوسازی»( در تحقیقی باعنوان 2001) اِریش کلیگ

به بررسی اسالم در اندونزی پرداخته است. کلیگ بر « دموکراسی، و بیداری اسالمی در اندونزی

های گوناگون در مقابل استعمار  گر مقاومت انآن است که گذار تاریخی اسالمی در اندونزی نش

گری در برابر مسیحیت بوده است که منجر به تالش برای تاسیس حکومتی اسالمی شده  و ستیزه

های  مسیحیان، از تفاوت و مسلمانان های میان طور مشهودی بخشی از شورش چنین به است. هم

 شود.  مذهبی ناشی می

« یی در بین جوانان دانشگاهیادگرایبنو  ی سکوالریستیریگ جهتاعتقادات دینی و بررسی »

توسط سید هادی مرجایی انجام گرفته است. هدف این  1380عنوان پژوهشی است که در سال 

ی تهران با تأکید بر دو بعد سکوالریستی ها دانشگاهپژوهش سنجش اعتقادات دینی دانشجویان 

لحاظ اعتقادات دینی و  که دانشجویان به دهد یمو بنیادگرایانه بوده است. نتایج تحقیق نشان 

داری داللت دارد در وضعیت نسبتاً مطلوبی  ی فردی دین رعایت شعایر مناسک دینی که بر جنبه

درصد از آنان متوسط به باال ارزیابی شده است. در  78نحوی که اعتقادات دینی  قرار دارند؛ به

و سیاست، تعامل دین و دنیا، دین و علمای گیری دینی که با چهار عامل تعامل دین  بخش جهت

 36که درمجموع حدود  دهد یمآمده نشان  دست به، نتایج است شدهدینی و تکثرگرایی سنجیده 

گیری سکوالریستی دارند و حدود  ی دین و سیاست جهت ی رابطه درصد از دانشجویان درباره

که دانشجویان د رس یمنظر  ارقام به ی این . بامشاهدهاند داشته انهیادگرایبنی ریگ جهتدرصد  35

ی متعارض ریگ جهتی این موضوع، به دو طیف کامالً مساوی با دو  ی دربارهریگ جهتدر 

ی ریگ جهتدرصد دانشجویان دارای  16ی تعامل دین و دنیا،  درباره نیچن هم. اند شدهتقسیم 
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صد دیدگاه سکوالریستی در 43درصد بنیادگرایانه و درمورد نهاد روحانیت،  45سکوالریستی و 

ی بنیادگرایانه دارند. بنابراین بخش قابل توجهی از دانشجویان نسبت به ریگ جهتدرصد  26و 

یی از زدا تقدسبراساس دیدگاه سکوالریستی معتقد به و  جایگاه ممتاز علمای دینی تردید دارند

یی و گرا کثرتی  ی دانشجویان دربارهریگ جهتعلمای دین و نهاد روحانیت هستند. سنجش 

 17ی سکوالریستی و ریگ جهتدرصد از دانشجویان دارای  48انحصارگرایی دینی نشان داد که 

 ی بنیادگرایانه هستند.ریگ جهتدرصد دارای 

انحصارگرایی دینی در این پژوهش شامل دو بعد است: نخست سنجش میزان حقانیت اسالم 

ب ان حقانیت شیعه نسبت به سایر مذاه)انحصارگرایی دینی(؛ دوم میزن نسبت به سایر ادیا

ی انحصارگرایانه در بین دانشجویان کمتر از گرایش ها شیگرادینی(. نتایج نشان داد که  )درون

 است. انهیگرا کثرت

 1384عنوان پژوهشی است که در سال « در بین دانشجویان داری دینبررسی وضعیت »

زاده انجام گرفته است. هدف این  ب، سارا شریعتی و رامین حبیزند یشجاعتوسط علیرضا 

. است  بودهدر بین دانشجویان دانشگاه تهران  داری دینپژوهش بررسی میزان و شناخت انواع 

ی دانشجویان به ابعاد بند یپاگر آن است که میزان  آمده در این پژوهش نشان دست نتایج به

گویان در ابعاد  پاسخ که یطور از پراکندگی قابل توجهی برخوردار است؛ به داری دینمختلف 

نمره و در عبادت جمعی، عبادت فردی و دانش  نیتر شیباعتقاد دینی، اخالق و تکالیف فردی، 

ی ابعاد و  همهدانشجویان با ترکیب  داری دین نیچن همنمره را اخذ کردند.  نیتر کمدینی 

 ها آندرصد از  25/45 داری دینی که طور به، کند یمبه سمت متوسط میل  تر شیبمتغیرها، 

مبتنی بر  داری دین. درضمن سه نوع باشد یمدرصد زیاد  25/13درصد کم و  5/41متوسط، 

 در بین دانشجویان وجود دارد. 91/37و  32/28، 77/23یها نسبتشریعت، اجتماعی و باطنی با 

عنوان پژوهشی است که در سال  «نی دینی دانشجویاها شیگراو  داری دینبررسی سطح »

کاری غالمعباس توسلی و ابوالفضل مرشدی انجام گرفته است. هدف این پژوهش  با هم 1385

ی دینی دانشجویان فنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ها شیگراو تشخیص  داری دینبررسی سطح 

که باورهای دینی دانشجویان در حد باال، و  دهند یمی این تحقیق نشان ها افتهبوده است. ی

به  ها آنبندی  جام مناسک فردیِ دینی در حد متوسط به باال است، اما پایبه ان ها آنبندی  پای
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گرایش به دین خصوصی، برخورد  نیچن هماعمال جمعی دینی در حد کم ارزیابی شده است. 

 گزینشی با دین و گرایش به تکثرگرایی دینی رواج زیادی بین دانشجویان دارد.

 مباني نظري

 نوسازي

 متجدد شدن، مدرن ی،نوساز چون ییها معادل ی،فارس اتیادب در «ونیزاسیمدرن» نیالت اصطالح

 و 1950 یها دهه در دوم یجهان جنگ از بعد مفهوم نی. ااستکرده  دای... پو یساز نینو وکردن 

 ؛(87 ،1377 ازکیات )اس شده مطرح یاجتماع علوم اتیادب در غالب یکردیرو عنوان به 1960

. است بررسی قابل مدرنیسم و مدرنیته مفاهیم درکنار رنیزاسیون،مد مفهوم زایش بستر حال بااین

 برای ییتجددگرا و یمتجددساز تجدد، نظیر عربی یها شهیر با ییها معادل فارسی زبان در

 توان ینم لزوما مفاهیم این میان. شود یم گرفته کار به سمیمدرن و ونیزاسیمدرن ،تهیمدرن یها واژه

سواالتی از این  و شود یم مفهومی یها یآشفتگ به منجر بعضاً هشد؛ امری ک قائل مشخصی مرز

 است ممکن آیا؟ است کرده تجربه را مفاهیم این از یک کدام ایران ی جامعه کند: قبیل ایجاد می

 اساساً یا باشد؟« ایرانی ی تهیمدرن»، یا نوعی «ناقص ی تهیمدرن» نوعی کردن تجربه حال در ایران

 ذیل عنوان که است مدرنیته محصوالت و این است شده تجربه دیگر نیمکا و زمان در مدرنیته

 به مربوط سواالت و مباحث بررسی پی در پژوهش این گرچه ؟اند شده وارد مدرنیزاسیون

 .کرد خواهیم مشخص را مفاهیم مرزهای این ناگزیر کالم مدخل در اما نیست، ایران در مدرنیته

 از که است زمانی وضعیتی و شده پدیدار غرب در که است وضعیتی تجدد یا مدرنیته

 گاهی که مختلف هایمدل با و متجدد و نوآور وضعیتی است؛ کرده پیدا تحقق بعد به رنسانس

 و بینخوش تجدد ناخودآگاه، تجدد خودآگاه، تجدد یافته،سازمان تجدد لیبرالی، تجدد به آن از

 وضعیت آن بلکه نیست شدن نو مطلق ست،ا مطرح امروزه که ایمدرنیته. شودمی تعبیر بدبین

 و است آمیخته بودن غربی با تجدد و مدرنیته. است کرده پیدا تحقق غرب در که است نویی

 در دینی رفورمیسمی رنسانس آغاز در. است برآمده غربی سنت از دقیقا که است ایپروسه

 راه به خود دینی منابع از متأثر دینی اصالح نهضت یک کالون و لوتر و یافت تحقق غرب

 به و کرد مطرح دکارت که عقالنیتی به شد. این نهضت منجر دینی اصالح به بعدها که انداختند

 و شد مبدل کردند، مطرح 18 قرن در فرانسه های پوزیتیویست که ایگریروشن عقالنیت

 .یافت پایان مدرنیته تحقق با درنهایت
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 است معتقد که شودمی گفته کسی به یستمدرن و است مکتب و ایدئولوژی نوعی مدرنیسم 

 دیگر، ازطرف و حتمی و ضروری وضعیتی است، داده رخ رنسانس از پس غرب در که وضعیتی

 (.45-50 ،1380خسروپناه ت )اس مفید و مطلوب

 رویدادهای ی مجموعه اول، معنای نوسازی در. است شده برده کار به معنی دو به نوسازی

 اسباب وه شد پدیدار غرب در اخیر قرن چند در که است اعیاجتم و فنی علمی، سیاسی،

 1انتقال فرایند ناظر به دوم معنای است. کرده فراهم را غرب سیاسی قدرت و صنعتی پیشرفت

 وارداتی امری دوم معنای در و زادرون امری اول نوسازی در معنای. است نوسازی از بخشی

 مترادف گاه و مدرنیته با مترادف را تجدد که ستا آن بر رسم فارسی هایترجمه غالب در. است

 در که است مفهومی کنندمی درک مدرنیته از غربیانه چ آن که آن از غافل بیاورند، مدرنیزاسیون با

 اصطالح این از ایرانی محققان که منظور درحالی است؛ گرفته شگل دیگری فرهنگی یحوزه

 و هاارزش با خودی فرهنگ تلفیق نوعی و بغر تمدن به باتوجه ایرانی فرهنگت حیا تجدید

 . است بوده جدید باورهای

 دفاع و آوری فن صعنت، کشاورزی، ی حوزه چهار در کالن صورت به نوسازی یها شاخص

 و بررسی برای جزیی متعددی هایمعرف و هاشاخص شناسان حال جامعه بااین ؛اند شده معرفی

لند نیاز به پیشرفت را ویروسی  کله مک .اندداده ارائه نوسازی و توسعه ی درجه و میزان ارزیابی

ر بشرایط اجتماعی مؤثر  ی ه. وی در زمینانجامد یمداند که به رشد اقتصادی جوامع  ذهنی می

اجتماعی پدر و مادر، تحرک  ی هچون آموزش در خانواده، طبق بر عواملی هم« نیاز به موفقیت»

لند به ضرورت آموزش زنان در کنار آموزش مردان  کله ککند. م کید میااجتماعی و ایدئولوژی ت

برای تقویت این ویروس ذهنی اشاره دارد. عامل مؤثر دیگر بر نوگرایی مشارکت اجتماعی 

دلی، تحرک و مشارکت اجتماعی باال  شده را هم مرکزی شخصیت نوسازی ی هاست. لرنر هست

وادآموزی، ارتقای سطح تحصیالت، گروهی، س یها رسانهنظر وی بسط و گسترش  داند. به می

ها برای نو  عوامل در ایجاد تحرک ذهنی و آمادگی در انسان نیتر مهمشهرنشینی و مشارکت 

مقیاسی برای سنجش میزان نوگرایی  اسمتاینکلس و  (.108-113 ،1377شدن است )ازکیا 

تهیه کرده که اند. شارما نیز مقیاسی برای سنجش میزان نوگرایی افراد  افراد طراحی کرده

گیرد. تأکید شارما  پردازان مکتب نوسازی را دربرمی های مورد تأکید نظریه ای از شاخص مجموعه

                                                           
1 Transfer Process 
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 ربر رشد در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی زندگی است. رشد در بعد جسمانی ب

یر وم افزایش امید به زندگی، بهداشت مناسب، افزایش سالمت نوزادان و کاهش میزان مرگ

)سالمت ذهنی( است که میان اهداف  یمعنی رضایت از زندگ داللت دارد. رشد در بعد روانی به

کند. بنابراین  ابزاری و سنتی جامعه تعادل برقرار می یها ارزشزندگی مادی و غیرمادی و میان 

 یا جامعهمدرن را  ی هشارما جامع .ویژگی روانی زندگی با ویژگی اجتماعی آن ارتباط دارد

داند که عقالنیت در تمام سطوح گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن وارد شده است  یم

  (.96-97 ،1381 مهدیزادهنقل از  ؛ به1986)شارما 

 تكثرگرايي

معنای اعتقاد به بیش از یک هستی یا اصل، شرک، اعتقاد به خدایان  دردر گذشته  واژه تکثرگرایی

رفته  کار می ها و احزاب گوناگون در یک کشور به ود مسلکمتعدد، اعتقاد به ارباب انواع، وج

 یعنی آن کنونی شکل به تکثرگرایی (.1384نقل از خسروپناه  به 4091ص  ،1375است )آریانپور 

 باشند، الوهی واقعیت به نسبت گوناگون هایی واکنش و ها پاسخ اگر حتی گوناگون، ادیان»

پترسون و دیگران ) «شوند خود پیروان نفس کمال ای رهایی رستگاری، ی مایه توانند می همگی

 ی نظریه پیدایش. است جدید عصر به متعلق ای در این معنا تکثرگرایی پدیده .(406، 1383

 کنتول ویلفرد ی اندیشه در نظریه این بار نخستین. گردد برمی بیستم قرن به عمدتا تکثرگرایی

 در 1هیک جان ویژه به شاگردانش، توسط سپس و هاروارد ظاهر شد الهیات ی دانشکده استاد

 در تلقی طرز یک آن کنونی شکل به دینی پلورالیزم بنابراین. کرد پیدا بسط «دین ی فلسفه» کتاب

 کرده پیدا بسط مسیحی جهان در مورد، این در هیک جان تحقیقات با که است مسیحی تئولوژی

یک تالشی است که وی از درون جان ه 2دینی تکثرگرایی ی فرضیه(. 1378نژاد  است )داعی

این تالش هدف مسیحیت با سایر ادیان صورت داده است.  ی برای تبیین رابطه 3«سنت مسیحی»

تحمیل الهیات مسیحی بر سایر ادیان نیست. جان هیک اگرچه از درون سنت مسیحی این مطلب 

رش دهد تا حال درصدد است حدود و قلمرو سنت مسیحی را گست این را مطرح کرده است، با

متعددی را که در سایر ادیان به سؤاالت اصلی مشابه داده شده است، نیز شامل گردد.  یها پاسخ

                                                           
1 Hick, J 

2 Religious Pluralism 
3 Christian Tradition 
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طیف کالمی »نویسد: می 1همتایی مسیحیتبی ی اسطورهبه همین سبب است که او در کتاب 

نند در تواگذارد که میکالمی در اختیار می یها نظامموجود در سنت مسیحی منابع فراوانی را از 

ادیان  این نیست که« هیک»درواقع رأی  .(1380 2یچاردر« )دینی جای گیرند تکثرگرایی

اختالف عقیده در میان »متضاد ندارند؛ او معتقد است که  بردارِ کذبگوناگون، مدعیات صدق و 

 ها آنن اختالفاتی این است که یو بهترین راه تبیینِ چن« دینی، بسیار است یها سنتو در درون 

 3)بازینجر مشمار آوری به« یک واقعیت الوهیِ غایی کردنِ تجربهگوناگون برای درک و  یها راه»را 

وحدت و کثرت دین و دعاوی متعارض ادیان همواره مورد توجه متفکران و . درواقع (1378

به دین وجود دارد که عبارتند  تبوده است. در جهان مسیحیت سه دیدگاه کلی نسب نشناسا دین

 . 6گراییو کثرت 5گراییشمول ،4نحصارگراییاز: ا

تلقی می نانحصارگرایان معتقدند رستگاری، کمال یا هر چیز دیگری که هدف نهایی دی

آید. به دست می صگذر یک دین خا ا از رهیوجود دارد،  صنحصراً در یک دین خامشود، 

گوناگون در ادیان مختلف انحای  باورند که خداوند و لطف و عنایت او به نیا برگرایان  شمول

راه رستگاری را  نیتر کاملما باالترین و اای از حقیقت دارد، بهره یتجلی یافته است و هر دین

 یگرا)پلورالیستی( برخالف مدعاهای مطلق« گرایی تکثر»دانند. رویکرد خود می ندی به متعلق

گوناگون  یها انیبتوان میکه از محتوای حقیقی دین  تآن اس گرایی، برانحصارگرایی یا شمول

دین  بهو رستگاری منحصر  تگرایی دینی بدین معناست که حقیقثرتکدست داد.  و مشروعی به

رنتیجه پیروی از دقصوی دارند؛  تای از حقیقت مطلق و غایادیان بهره ی ای نبوده، همهویژه

 (.1380)دارایی  دنجات و رستگاری انسان باش ی تواند مایهها می هریک از آن یهابرنامه

 دفاع تکثرگرایی دینی از گرایی، شمول و انحصارگرایی نقد و طرح ضمن هیک درهرحال جان

 کند. می

رای سازگار نمودن دین با دنیای ب ]است[تالشی » ییگرا کثرت (1378شجاعی زند )زعم  به

رهایی از گاهی برای  و اگرچه دلیل این تالشِ آدمی، داشتن پناه ؛«جدید و دائما نوشونده

تکثرگرایی در  معتقد است کهاما همیلتون  ،است« انسان معاصر ی کننده جیگموقعیت بغرنج و »

                                                           
1 The Myth of Christian Uniqueness 

2 Steve Richards 
3 David Basinger 

4 Exclusivism 

5 Inclussivism 
6 Pluralism 
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ای از تکثرگرایی شدن، مرحله کند. فرآیند عرفیشدن را تقویت میدرازمدت نه دین، بلکه عرفی

این  بر ( نیز1990) 1بروس. حال مقوم آن نیز هست گذارده است و درعین سر مذهبی را پشتِ

 ییتکثرگرابه این پرسش پرداخته است که: چرا ایاالت متحد که مشهور به  کرده وتاکید  نکته

 (.292 ،1387)همیلتون  ؟دهد یماز خود نشان  یا سرزندهاست، حیات دینی 

را  شدن ی عرفبرگر این نوع از بدانیم،  شدن ی عرفی از ا مرحلهاگر تکثرگرایی را نوع یا 

و انحصارزدایی  زدایی دینی از سنت دینی قطب رواقع عرفی شدن دروند .بیشتر بسط داده است

شود. وضعیت کثرتگرایانه فراهم میزدایی زمینه برای موقعیت کثرت بکند و با این قطمی

از قبل  مشتریانواسطه انحصارزدایی دینی، دیگر وفاداری  گرایانه وضعیتی است که در آن به

بندی خود به دین  ارادی است. آدمیان در وفاداری و پای شود. وفاداری امریتضمین نمی

توانست با اقتدار، خود را بر پیروان تحمیل کند اکنون مختارند. بنابراین سنت دینی که سابقا می

های خود را در معرض فروش بگذارد و مشتریان هیچ اجباری برای خرید تواند آموزهمی فقط

گرایی همانند موقعیت بازار است. برگر از این یت کثرتاین یا آن کاالی دینی ندارند. موقع

ر نوع کاال یا فعالیت دینی که هکند. گرایی با عرفی شدن را روشن میطریق نسبت میان کثرت

سبب همین امر، ساختار  هبشود. با نرخ مناسب وارد بازار شود بر منطق اقتصاد بازار مسلط می

 فرجی و نقل از وریج کاظمی به 1991)برگر  دشودینی نیز دگرگون می یها گروهاجتماعی 

انتخاب فردی فزاینده از میان ادیان رقیب، مطلوبیت  ،تعبیری دیگر از برگر به (؛ و1382

نظریات  )در همه برگر بااین .(44 ،1387 )تامسون و دیگران برد یمدینی را از بین  یها ینیب جهان

 ی، و البته دیو«شود ینمسکوالر  یها انتخاببه  لزوماً منجر تکثرگرایی»اخیر( معتقد است که 

ی عرفدر امریکا به  تکثرگراییاست و معتقد است که  داستان هم( نیز در این زمینه با برگر 2004)

  ه است.منجر نشد شدن 

 بندي مباني تجربي و نظري جمع
ک جهانِ نوعی جزو الینف دهد که تکثرگرایی دینی به شده نشان می تجربی انجام های پژوهش

داری  کنند، سبک دین مدرن شده است و در جوامعی که فرایند نوسازی را تجربه کرده و می

کند. ازطرف دیگر  سمت تکثرگرایی سوق پیدا می گران متفاوت از گذشته خواهد بود و به کنش

                                                           
1 Steve  Bruce 
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ی  کالسیک درباب رابطه شناسان جامعه های نظری گوناگونارچوبهچمبانی نظری نشان داد که 

در « افول دین»اند و آن  هکید داشتاعمومی ت یریگ جهتیک همگی بر داری،  زی و دیننوسا

است، پس « شدن ی عرف»ی ریناپذ اجتنابی  هینظرجهان مدرن است. اما برگر که خود از مدعیان 

خط بطالن کشید و مدعی  شدن ی عرفی نوگرایی و  رابطهی شصت تغییر موضع داد و بر  دههاز 

درواقع برگر در نظر دوم  ی آن.ریناپذ اجتناب( شد، نه شدن  یعرف) ماین پارادایی ریناپذ برگشت

ی  رابطه شدن  یعرفو بین تکثرگرایی و  داند یمیا تکثرگرایی « پلورالیسم»خود پیامد نوسازی را 

سکوالریزاسیون . درواقع بنابر نظریه اول برگر ندیب ینم)برخالف نظر اول(  یریناپذ اجتناب

گرایی منجر  طور طبیعی به کثرت های دینی را از بین برده است؛ درنتیجه به ل سنتانحصار عم

؛ و طبق نظر بعدی برگر با تکثر (1388 پور یکرمنقل از  به  68 ،1375 )برگر خواهد شد 

1«تکه چهل»ی اجتماعی، آدمیان تکثرگرا دارای دینی ها جهان زیست
خواهند بود؛ بدین معنا که  

آگاهی شخصی فرد به پرسش گرفته ینی از واقعیت، از درون یعنی درون مقبولیت تعاریف د

جدایی دین از دولت،  .کند یمو این چندگانه شدن، تسلط دین بر جامعه و فرد را سست  شود یم

ی ها یابی جهتخودبسندگی اقتصاد و رهایی آن از وابستگی به هنجارهای کهن دینی ازجمله 

باتوجه به نظرات اولیه و  رسد یمنظر  . حال بهروند یمبه شمار نیرومند در روند نوسازی جامعه 

گویان  بودن بیشتر پاسخ گرا کثرتثانویه برگر نتایج بخش دین و سیاست، و تعامل دین و دنیا با 

هنوز دلیل مستحکمی برای تغییر « اینگلهارت»و « بروس»خوانی ندارد. البته کسانی چون  هم

داری  شناسی دین ی نوع هستند. در زمینه« ی قدیم افع پرشورِ نظریهمد»، و ابندی ینمموضعِ برگر 

 و دینی گرایی شمول دینی، انحصارگرایی قرائت سه نیز، به آرای هیک پرداخته شد. باتوجه به

 گران خواهیم پرداخت. داری کنش دینی، به سبک دین تکثرگرایی

برگر « دوم»و « اول»از نظر  چه گفته شد چهارچوب نظری این پژوهش برگرفته باتوجه به آن

داری( است. درقالب این  شناسی جان هیک )سبک دین ی نوسازی و دین و نیز نوع درباب رابطه

ی نوسازی و تکثرگرایی دینی در بین جوانان شهر و روستاهای سنندج  رابطهنظریات، به بررسی 

 خواهیم پرداخت.

 

                                                           
1 Patchwork Religion  
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 يدار دين  . متغيرهاي نوسازي و سبک 1ي  جدول شماره

جای  شواهد علمی و تحقیقی به ی هایپتمایل به شناخت جهان بر: گرايي علم

 خرد دوران گذشته

 ذهني

 )نوگرايي(

 نوسازي

)باالهام از 

 آراي برگر(
 

التزام عقالنی به اصل تساوی حقوق و پایگاه انسانی، بدون قائل ي: طلب يتساو

 ضشدن هر نوع تبعی

 عام  یها نقشهای غیرشخصی در اجرای تمایل به ترجیح هنجار: گرايش جهاني

تمایل مثبت به غلبه بر تقدیرگرایی، موفق شدن و باور به مفید  يي:گرا شرفتيپ

 یزیر برنامهبودن 

 مشخص یها موضوع: تمایل به کسب اخبار ملی و تمرکز افکار بر گرايش مدني

مدنی و  یها یآزادتمایل مثبت به حفظ و رعایت حقوق و   :گرايش دموكراتيک

 سیاسی

نوا نشدن  تمایل به رهایی از اجبارهای ساختار اقتدار سنتی و همي: طلب استقالل

 با چنین هنجارهایی

 محدود به ماهواره و اینترنتهاي جمعي:  رسانه

 عيني

 شهری یا روستایی بودن و منشأ شهری یا روستایی داشتنمحل زندگي: 

 لیسنوات و مراتب تحصیتحصيالت: 

فرهنگی و سیستم  ی درک فردی از موقعیت زندگی در زمینهكيفيت زندگي: 

 ها راستای رسیدن به اهداف و انتظارات و ارزش ارزشی در

وضعيت  (SES) کند. : جایگاهی است که هر کس در ساخت اجتماعی اشغال می

 اجتماعي و اقتصادي

  سبک نحصارگراا رستگاری و نجات را صرفا محدود به خود دانستن.

 داري دين

)برگرفته از 

 آراي هيک(

راه  نیتر کاملکه عنایت الهی در ادیان دیگر نیز تجلی یافته است اما  اعتقاد به این

 خود دانستن. نرستگاری را متعلق دی
 گرا شمول

 گرا كثرت ای نیست. دین ویژه بهو رستگاری منحصر  تحقیق

 شناسي روش

 نوع روش تحقيق

ژوهش پاین  گرفته است.مایش صورت یپبا روش  1تحلیلی-ضر از نوع توصیفیژوهش حاپ

 . شده استآوری زمانی جمع ی و اطالعات در یک مرحله ،صورت مقطعی انجام هب

                                                           
1 Descriptive- Analytic 
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 آماري ي جامعه

جوانان شهر و روستاهای سنندج، که  ی ست از کلیها ژوهش عبارتپآماری در این  ی جامعه

 ی عهمدر این تحقیق دو نوع جانفر بوده است.  97807،  85ها طبق سرشماری ملی  تعداد آن

 دلیل ساختار  هبی شهر سنندج  ی روستا. در جامعه ی شهر و جامعه ؛ جامعهآماری وجود دارد

ی  در جامعه استفاده شده است.ای  چندمرحله 1ای گیری خوشه روش نمونه آماری از ی جامعه

ای استفاده شد. درمجموع از  چندمرحلهای  ی خوشهگیر روش نمونهروستایی نیز در بخش اول از 

گویان  سر، نیر و محراب، پاسخ میان اهالی شش روستای سراب قامیش، اجگره، دویسه، تنگی

 نسبت میزان جمعیت هر روستا انتخاب شدند. به

 تغيرهامتعريف نظري و عملياتي 

 نوسازي

مختصات  «ای کمتر پیشرفته جامعه»فرآیند دگرگونی اجتماعی که طی آن  تعريف مفهومي:

زعم برگر  (. به1381نقل از شهبازی  ؛ به386، 1968)لرنر  گیرد خود می را به« تر پیشرفته ای جامعه»

فرایندی است که در آن گروه خاصی از نهادها و مضامین آگاهی انتقال »  نوسازی( 1974)

 ر عامل اساسی مشترکند:چهادر تمامی تعاریف نوسازی «. مجموعه  یعنی انتقال یک ؛یابد می

به ترتیبات  2وار ساده و اجتماع حرکتی است از شرایط سنتی، مند؛ جهت  نوسازی فرایندی است

مثابه یک فرایند مستلزم  مآبانه؛ نوسازی به تر و تجارب پیچیده اجتماعی و اقتصادی عقالنی،

تر به  نو از دنیای پیشرفتهآوری  نهادها و فن ها، واردسازی یا انتقال اندیشه دگرگونی، سازگاری،

 (.1378زاد  )وکیلی یافته است دنیای کمتر توسعه

ترین متغیر مستقل پژوهش، نوسازی است که به دو بعد ذهنی و اصلی تعريف عملياتي:

و شارما  تیاسم ،اینکلسعینی تقسیم شده است. بعد ذهنی آن، نوگرایی است که با توجه به کار 

، گرایش یطلب استقاللگرایی،  ، گرایش جهانی، پیشرفتیطلب یتساو گرایی، علمدر ابعاد مختلف 

سنجیده خواهد شد. در بعد عینی، عالوه بر سنجش متغیر کیفیت  گرایش دموکراتیک و مدنی

های برگر درباب حامالن ثانوی گیری از اندیشهاقتصادی، با بهره-زندگی و وضعیت اجتماعی

                                                           
1 Cluster Sampling  
2 Gemeinschaft 
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 میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعیتحصیالت و  نوسازی، به بررسی متغیرهای شهرنشینی،

 )محدود به ماهواره و اینترنت( خواهیم پرداخت.

نامه هنجاریابی شده  اگر چه قبال این پرسشبرای سنجش روایی و پایایی ابعاد نوگرایی نیز 

 حال مجددا برای سنجش پایایی آن از بود و روایی و پایایی آن مطلوب گزارش شده بود، بااین

 درصد بود.  76آمده در تمامی ابعاد باالتر از  دست آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای به

 تكثرگرايي ديني

ها از واقعیت الوهی نامتناهی و  ی متفاوت انسان دینی، درک و تجربه تکثرگرایی تعريف مفهومي:

)هیک،  دیگر است ا یکها ب زیستی مسالمت آمیز آن حال، هم ذهن و زبان بشر، و درعین یماورا

 (.312، 1377نقل از سروش  به

داری  دین عبارتند از داری های دین گونه داری جان هیک، در مدل دین ي:اتيعمل فيتعر

شناختی  ی معرفت بندی جنبه . این تقسیم3گرا داری انحصار و دین 2گرا داری شمول ، دین1گرا کثرت

ذاهب درارتباط با حقیقت، کمال، نجات و رستگاریِ های پیروان ادیان و م دارد و مبتنی بر آموزه

داری موضع خاصی در  کیشان خود و پیروان سایر ادیان و مذاهب است. هر یک از انواع دین هم

برابر این مفاهیم دارند؛ بنابراین تکثرگرایی باتوجه به موضع ادیان نسبت به این مفاهیم عملیاتی 

چنین مقیاس مورداستفاده در این پژوهش  (. هم1383زاده، شریعتی، صابر  است )سراج  شده

( است. بر این مبنا در ساختن مقیاس نوع 1383) صابر و زاده، شریعتی برگرفته از پژوهش سراج

عنوان دو سر طیف در نظر گرفته شده  گرا به داری کثرت داری انحصارگرا و دین داری، دین دین

گرایی درنظر گرفته شده، ولی در  ثرتگرایی نیز حدوسط انحصارگرایی و ک است. شمول 

های مورد استفاده  اند. گویه گرایان متمایز شده بندی و محاسبات، فقط انحصارگرایان و کثرت نوع

 گرا عبارتند از:  داری کثرت داری انحصارگرا و دین برای دین

 گرا: داري كثرت دين

 داست.ی ادیان برحق هستند و هریک راهی متفاوت برای رسیدن به خ همه -

 دهند.هرکدام از ادیان راه نجات و رستگاری را به پیروانشان نشان می -

                                                           
1 Pluralism 

2 Inclusivism 
3 Exclusivism 
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توانند به پیروان خویش راه رسیدن به حقیقت و مذاهب شیعه و سنی هرکدام می -

 رستگاری را نشان دهند.

تواند مدعی شود که فقط درک و فهم او از دین  ای در بین مسلمانان نمیهیچ فرقه -

 درست است.

 تواند معتبر باشند.شود میتفسیرهای مختلفی که از اسالم و قرآن می هرکدام از -

 گرا داری انحصار دین

 برند.سر می اسالم یگانه دین برحق است و پیروان ادیان دیگر در گمراهی و ضاللت به -

درهای بهشت فقط برای مسلمانان باز است و پیروان ادیان دیگر امکان ورود به آن را  -

 ندارند.

 انه دین برحق است.اسالم یگ -

دربین مذاهب اسالمی)شیعه یا سنی و یا ...( فقط پیروان یک مذهب از عذاب آخرت  -

 یابند و پیروان مذاهب دیگر امکان نجات نخواهند داشت.نجات می

 صرفا یک اسالم واقعی وجود دارد و آن هم اسالم محمدی است. -

بوده است و  94/0ر پژوهش مذکور داری، د های انواع دین آزمون آلفای کرونباخ برای گویه

گر آن است که این مقیاس از ضریب پایایی  باشد که بیان می 89/0در این پژوهش نیز برابر 

 باالیی برخوردار است. 

 كيفيت زندگي

 جهت فرهنگی و سیستم ارزشی در ی در زمینه اش درک فرد از موقعیت زندگی تعريف مفهومي:

کیفیت . نخست، دارد دو جنبهکیفیت زندگی  هایش . زشرسیدن به اهداف و انتظارات و ار

تعطیالت  سالمتی، داشتن احساس دی،مواردی چون احساس شا ناظر برکه  ،زندگی فردی

ذیرش پ، وجود صلح و آرامش در جامعهه کیفیت زندگی جمعی که ب است؛ دوم،طوالنی و ... 

)فیلیپس  ... اشاره داردو همه یبرا اقتصادی منابع بودن فراهم ،هنجارها در جامعه توسط همه

2006 ،33). 
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سالالمت   ،1سالالمت جسالمی  بعد اصلی  4درمجموع دارای  کیفیت زندگی تعريف عملياتي: 

توسالط سالازمان    5است. این مقیاس )کیفیت زنالدگی(  4و محیط زندگی، 3روابط با دیگران، 2روان

     (.  2004 8و اوکانل 7، التفی6بهداشت جهانی طراحی شده است )اسکوینگتون

بهداشالت جهالانی     شده توسط گروه سازندگان مقیاس کیفیت زندگی سازمان در نتایج گزارش

ضالالریب آلفالالای کرونبالالاخ بالالرای   المللالالی ایالالن سالالازمان صالالورت گرفتالاله،  مرکالالز بالالین 15کالاله در 

 )نصیری و رضویه گزارش شده است 89/0تا  73/0های چهارگانه و کل مقیاس بین  مقیاس خرده

 دست آمد. به 85/0نیز میزان آلفای کرونباخ مقیاس کیفیت زندگی  رحاض پژوهشدر  (.1385

 پژوهش هاي يافته

 هاي توصيفي يافته

باشد.  می شناختی های توصیفی جمعیتدادهمربوط به  2ی  ای: جدول شماره های زمینه ویژگی

ست.  گویان زن و مرد تقریباً برابر ا شود، نسبت پاسخ گونه که در این جدول مشاهده می همان

درصد در روستاها  41درصد در شهر سنندج و  58گویان، حدود  لحاظ محل زندگی پاسخ به

ی موردمطالعه در شهر و روستاهای   ساله 29تا  18درصد از جوانان  82برند. تقریبا  سر می به

ها متأهل هستند. وضعیت تحصیالت پاسخگویان نشان  درصد از آن 17سنندج مجردند و فقط 

طور  جوانان چه در شهر و چه در روستاهای سنندج، برخالف نسل قبل خود تقریباً بهدهد که  می

درصد آنان دارای تحصیالت متوسطه و باالتر  80کامل از حداقل سواد برخوردارند و تقریباً 

دهد  گویان شهر و روستا نشان می ی تحصیالت پاسخ آمده درزمینه عمل باشند. البته تفکیک به می

گویان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند، درحالی که  درصد از پاسخ 8/76دود که در شهر ح

ی  گویان روستایی تحصیالت دانشگاهی دارند و قسمت عمده درصد پاسخ 13کمتر از 

گویان  گویان روستایی دارای تحصیالت متوسطه و ابتدایی هستند. ازنظر توزیع پاسخ پاسخ

گویان  درصد پاسخ  10دهد که کمتر از  ین جدول نشان میبرحسب میزان درآمد ماهانه نیز نتایج ا

                                                           
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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ی تفاوت درآمدی  اند. درزمینه درآمد خود را بیش از یک میلیون تومان در ماه ذکر کرده

هزار  600درصد روستاییان کمتر از  90گویان شهر و روستا نیز نتایج نشان داد که تقریباً  پاسخ

گویان شهر سنندج  درصد پاسخ 60ی تقریباً  رآمد ماهانهتومان در ماه درآمد دارند؛ درحالی که د

 هزار تومان است. 600بیش از 

 شناختي هاي توصيفي جمعيتداده .2جدول 

 متغير طبقات درصد تعداد

 زن 6/49 289
 جنسیت

 مرد 4/50 294

 شهر 31/58 340
 محل زندگی

 روستا 68/41 243

 مجرد 0/82 478

 متأهل 5/17 102 وضعیت تأهل

 همسر دراثر فوت یا طالقبی 5/0 3

 سواد بی 2/0 1

 تحصیالت

 تحصیالت ابتدایی و راهنمایی 2/20 118

 تحصیالت متوسطه 8/28 168

 دیپلم و لیسانس فوق 9/49 291

 لیسانس و باالتر فوق 9/0 5

 کمتر از سیصدهزار تومان 9/19 116

 درآمد ماهانه

 تومانبین سیصد تا ششصدهزار  41 239

 یک میلیون تومانبین ششصدهزار تا  2/29 170

 میلیون تومان دوتا  یکبین  9/8 52

 میلیون تومان دواز  بیش 1 6

 

گرایالی،   علالم بعالد )  7میالزان نالوگرایی درمجمالوع    دهد کاله   نشان می 3ی  نتایج جدول شماره

( گرایش دموکراتیک و ، گرایش مدنییطلب استقاللگرایی،  ، گرایش جهانی، پیشرفتیطلب یتساو

حالال تفالاوت بالین شالهر و      تر است. بالااین  در بین جوانان شهر و روستا، در سطح متوسط و پایین

درصد از جوانان شهر سنندج در ابعالاد مختلالف    64ای که بیشتر از  گونه گیر است؛ به روستا چشم

ن روسالتایی در  درصالد از جوانالا   87ی کم و خیلی کم هستند؛ ولی بیشتر از  نوگرایی دارای نمره
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 کیفیت زندگیی میزان  باشند. درزمینه می« کم خیلی»و « کم»ی  ابعاد مختلف نوگرایی  دارای نمره

( در 4و محیط زنالدگی  3روابط با دیگران، 2سالمت روان ،1سالمت جسمیبعد ) 4نیز، درمجموع 

جوانان شالهر   درصد 60ای که  گونه شود؛ بهبین جوانان شهر و روستا تفاوت چندانی مشاهده نمی

دارای متوسالط و بالاالتر هسالتند. وضالعیت اسالتفاده از        کیفیت زنالدگی و روستا در ابعاد مختلف 

درصالد جوانالان شالهر سالنندج درطالول روز در حالد        40دهد کاله بیشالتر از    اینترنت نیز نشان می

 5بالاً  کنند. این درحالی است که تقریو باالتر )زیاد و خیلی زیاد( از اینترنت استفاده می« متوسط»

و باالتر )زیاد و خیلالی زیالاد( از اینترنالت    « متوسط»درصد از جوانان روستا در طول روز در حد 

گالر ایالن    گویان برحسب میزان استفاده از ماهواره نیالز نشالان   کنند. توزیع فراوانی پاسخاستفاده می

رسی  دست« اصالً»درصد از جوانان شهر و روستا به ماهواره  34طور کلی تقریباً فقط  است که به

« متوسالط »درصد از جوانان شهر و روستاهای سنندج درطول روز در حالد   53ندارند؛ و بیشتر از 

اقتصالادی اکثالر   -کننالد. وضالعیت اجتمالاعی   و باالتر )زیاد و خیلی زیاد( از مالاهواره اسالتفاده مالی   

صالد از  در 84طالوری کاله بیشالتر از     شود.؛ به گویان در سطح پایین و بسیار پایین ارزیابی می پاسخ

اقتصادی -درصد از جوانان روستاهای سنندج دارای وضعیت اجتماعی 98جوانان شهر سنندج و 

 باشند. می« بسیار پایین»و « پایین»

 گويان برحسب متغيرهاي مستقل . توزيع درصد فراواني پاسخ3جدول 
 شهر روستا

 متغير
 كم متوسط زياد كامالً

خيلي 
كم و 
 اصال

 كم متوسط زياد كامالً

ي خيل
كم و 
 اصال

 نوگرایی 4/22 8/41 3/30 6/5 0 5/53 7/33 7/10 1/2 0

 کیفیت زندگی 3/5 7/34 2/56 8/3 0 5/2 0/37 7/59 8/0 0

8/0 2/1 9/2 1/4 9/90 1/7 7/19 5/13 9/27 8/31 
میزان استفاده 

 از اینترنت

1/11 6/20 0/21 3/12 0/35 0/15 1/19 5/18 4/14 9/32 
میزان استفاده 

 ماهوارهاز 

0 0 6/1 7/10 7/87 0 4/2 9/12 3/55 4/29 

وضعیت 
-اجتماعی
 اقتصادی

                                                           
1 Physical Health Domain 

2 Psychological Domain 

3 Social relationship Domain 
4 Environmental Domain 
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بندی جان هیک  ی تقسیم گویان را برپایه داری پاسخ توزیع سبک دین 1ی  نمودار شماره

ی  گویان در دامنه از پاسخ 5/5دهد که فقط  دهد. پیوستار این نمودار نشان می نمایش می

گویان در آن سوی طیف، یعنی  درصد از پاسخ 6/28چنین  رند. همداری انحصارگرا قرار دا دین

ی میانی این طیف هستند  گویان که در دامنه درصد پاسخ 70تکثرگرایی قرار دارند و تقریباً 

که لطف و گرا، معتقدند  شناسی شمول گرانی که با معرفت شوند؛ یعنی کنش گرا ارزیابی شمول

ای از بهره یادیان مختلف تجلی یافته است و هر دین انحای گوناگون در عنایت خداوند به

ترتیب  این به دانند.خود می ندیبه راه رستگاری را متعلق  نیتر کاملما باالترین و احقیقت دارد، 

 تحقیقگرا گرایش دارند و معتقدند که  شناسی دینی کثرت گویان به معرفت سوم پاسخ حدود یک

گویان برای صاحبان ادیان  درصد پاسخ 5یست. فقط حدود ن ایدین ویژه بهو رستگاری منحصر 

 و مذاهب دیگر، حقیقت و رستگاری قائل نیستند. 

 
 گويان داري پاسخ . توزيع سبک دين1ي  نمودار شماره

تفکیک شهر و روستا  گویان به داری پاسخ که مربوط به توزیع سبک دین 2ی  نمودار شماره

گویان شهر و روستا  داری در بین پاسخ ترین نوع دین یجگرایی را دهد که شمول است نشان می

گویان روستایی  درصد و در بین پاسخ 60گویان شهری  گرایی در بین پاسخ باشد. میزان شمول می

گویان شهری  گویان روستایی بیش از پاسخ گرایی در بین پاسخ درصد است. میزان شمول 74

ترین میزان فراوانی را  درصد پایین 6ا با کمتر از گویان شهر و روست است. انحصارگرایی در پاسخ

گویان  درصد و در بین پاسخ 34گویان شهری  گرایی در بین پاسخ چنین میزان کثرت دارد. هم

گویان  درصد است. اگرچه در این نمودارها تفاوت چندانی بین میزان فراوانی پاسخ 21روستایی 

شود که بین  ا در تحلیل دو متغیره نشان داده میشود، ام انحصارگرای شهر و روستا مشاهده نمی

 میانگین انحصارگرایی پاسخگویان شهر و روستا، تفاوت معنادار وجود دارد.

 



 

 

 

 

 

 1394، شماره يك، بهار و تابستان 22شناختی دوره مطالعات جامعه   122 

 

 

  
 تفكيک شهر و روستا گويان به داري پاسخ . توزيع سبک دين2ي  نمودار شماره

 تحليل دومتغيره 
ت زندگی، ماهواره، اینترنت و ی متغیرهای نوگرایی، کیفی گر رابطه نشان 4ی  جدول شماره

کدام از  دهد که بین هیچ باشد. نتایج جدول مذکور نشان می سنوات دانشگاهی با متغیر وابسته می

شود؛ اگرچه متغیر  ی قوی و معناداری مشاهده نمی متغیرهای مستقل با تکثرگرایی، رابطه

ما شدت رابطه قوی نیست. ی معنادار دارند، ا نوگرایی و کیفیت زندگی با تکثرگرایی، رابطه

دهد که بین نوگرایی، کیفیت زندگی،  ی متغیرهای مستقل با بعد انحصارگرایی نشان می رابطه

درصد وجود دارد  99ی معناداری در سطح اطمینان  ماهواره، اینترنت و سنوات دانشگاهی رابطه

ست. بین متغیرهای ( ا -24/0و  -22/0؛  -14/0؛  12/0؛ -39/0ترتیب ) پیرسون به rو میزان 

ی معنادار معکوس در  نوگرایی، ماهواره، اینترنت و سنوات دانشگاهی با بعد انحصارگرایی، رابطه

درصد وجود دارد. بیشترین میزان شدت رابطه، مربوط به متغیر نوگرایی  99سطح اطمینان 

گران  یی دینی کنشباشد. به این معنا که هر چه میزان نوگرایی باالتر باشد، میزان انحصارگرا می

 تر خواهد بود.  پایین

گویان شهر و روسالتاهای   نیز نشان داد که تفاوت میانگین تکثرگرایی بین پاسخ tنتایج آزمون 

درصد معنادار بود و میانگین میزان تکثرگرایالی   95سنندج اندک است.  تفاوت در سطح اطمینان 

بالود.   54وانان روسالتاهای سالنندج برابالر    و در بین ج 51در بین جوانان سنندج از صد نمره برابر 

چنالین   گر این تفالاوت معنالادار ولالی ضالعیف اسالت. هالم       ( نشان011/0)sig (  و -54/2)t مقدار 
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ی تفاوت میزان انحصارگرایی دینی در بین جوانان شهر و روسالتاهای سالنندج نیالز بایالد      درزمینه

یزان انحصارگرایی دینالی در  درصد معنادار بود و میانگین م 99گفت که تفاوت در سطح اطمینان 

 بود. مقدار  46و در بین جوانان روستاهای سنندج برابر  38بین جوانان سنندج از صد نمره برابر 

t(47/5- و  ) sig (000/0نشان ) .گر این تفاوت معنادار است 

 ي بين متغيرهاي مستقل و وابسته . رابطه4جدول 

 مستقل                      

 وابسته
 نوگرايي

كيفيت 

 زندگي
 اينترنت ماهواره

سنوات 

 دانشگاهي

 تکثرگرایی

r  05/0 09/0* 05/0 -13/0** 11/0** پيرسون 

Sig  سطح

 معناداري
004/0 001/0 196/0 026/0 151/0 

 انحصارگرایی

r  12/0** -39/0** پيرسون 
**14/0- **22/0- 

**24/0- 

Sig  سطح

 معناداري
000/0 002/0 000/0 000/0 000/0 

 تحليل چندمتغيره 

دو مورد  صورت دوبه طور جداگانه و به ی بعضی از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته به رابطه

متغیرهای  یک از منظور مشخص شدن تأثیر هر مقایسه و تحلیل قرارگرفت. در این بخش به

منظور  به ود.شها پرداخته میداده 2و تحلیل مسیر 1مستقل بر متغیر وابسته به تحلیل رگرسیونی

یابی به مدل رگرسیونی تکثرگرایی، تمامی  تشریح و تحلیل رگرسیون چندمتغیری و دست

یابی  انتخاب شده و در یک دستور رگرسیونی برای دست  3«گام به گام»روش  متغیرهای مستقل به

یم و اند. برای مشخص کردن اثرات مستقیم، غیرمستق ی نهایی مورد استفاده قرارگرفته به معادله

نیز اثرات کل متغیرهای مستقل مؤثر بر تکثرگرایی دینی، مدل علّی )مسیر( تشکیل شده است. 

 متغیره چند رگرسیوندهد. نتایج  نشان می عوامل مؤثر بر تکثرگرایی را  همراه ضرایب مسیر 8نمودار 

 ششامل گرای) رگرسیونی ی برنامه به شده معرفی ی مؤلفه 17 مجموع ازدهد که  نشان می

، دموکراتیک گرایش ،طلبانهتساوی ، گرایشطلبانه استقالل گرایش ،علمی گرایش ،پیشرفت

                                                           
1 Analysis Regression 

2 Analysis Path  
3 Stepwise  



 

 

 

 

 

 1394، شماره يك، بهار و تابستان 22شناختی دوره مطالعات جامعه   124 

 

 

مدنی، میزان استفاده از اینترنت، میزان استفاده از ماهواره، کیفیت زندگی،  گرایش جهانی، گرایش

 (جنس، مذهب، تحصیالت و سنوات دانشگاهی سن، خانواده، منشأ، اجتماعی و اقتصادی پایگاه

، طلبانه استقالل گرایش شامل گرایش جهانی، تأثیر بیشترین ترتیب به تکثرگرایی بر مؤثر لعوام

 باشند. اقتصادی می -کیفیت زندگی و وضعیت اجتماعی

 
 همراه ضرايب مسير به«  عوامل مؤثر بر تكثرگرايي». 3 نمودار

 گيري بحث و نتيجه
ی دینی در بین جوانانِ شهر و ی نوسازی و تکثرگرای بررسی رابطه پژوهش این اصلی هدف

 عنوان به را 1دین ایرانی، فرهنگ که شد گفته پژوهش این آغازین مباحث در. بود روستاهای سنندج

 این طی در و است داده جای خود در تاکنون دور های گذشته از مفاهیم ترین زیربنایی از یکی

 اند، گرفته صورت کندی به بسیار تغییرات این است. بوده فراوان های تحول و تغییر دچار مسیر

 ترین قوی» دامن الجرم تغییرات این و است تغییر درحال سرعت به شرایط مدرن دنیای در ولی

 برداشته نوسازی که گامی حال سوال این است که آیا با هر .است گرفته نیز را« قدیم عالم نماد

 نمادهای تبع آن به و شده 2«اییزد افسون»، از دین «مدرن آگاهی های حوزه»روی  با پیش و است

 آن تبع به و که مدرنیته دین متحول شده است؟ یا این« چیستی» و رانده شده عقب به دینی

                                                           
1 Religion 
2 Disenchantment 
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تعبیر  دهد و به داری را تغییر می دین «چگونگی»شود، بلکه  نمی دین افول به منجر لزوما نوسازی

نتایج ش دوم بوده است. اما شود؟ این پژوهش در پی جواب پرس می برگر به تکثرگرایی منتهی

ی نوسازی و  رابطه»ی آماری، با موضوع  زمان با این پژوهش در همین جامعه پژوهشی مرتبط که هم

بندی  تعلق و پای است توانسته خود، سطح کمترین در نوسازی که دهد می نشان انجام شده است،« داری دین

 قدری ای به تکثرگرایی دینی است یا خیر هش، دریچهکا این که این باب در یقین البته دینی را کاهش دهد.

تکثرگرایی دینی پرداخته است، نشان  با نوسازی ی رابطه نتایج پژوهش حاضر، که به زیرا است؛ دشوار

 باب در برگر به که نقدی بوده است. معنادار ضعیفی بسیار حد تکثرگرایی در با نوسازی ی رابطه دهد که می

ای  تکثرگرا بودن جامعه که جا نیز وارد باشد؛ نقدی که بر آن است این در بسا چه تشده اس وارد تکثرگرایی

 در که مهاجرینی است شرایط حاصل بلکه مدرن، جهان عناصر فعال حضور خاطر صرفا به نه چون آمریکا

 در. تافت برنمی را تکثرگرایی از غیر چیزی شان1«اجتماعی جهان زیست» و گزیدند سکنی آمریکا

 کدام از هیچ در) جوانان تکثرگرایی دینی شاهد قوی و معنادار طور به و روستاهای آن سنندج

طور قوی شاهد  نیستیم. اگرچه این بدان معنا نیست که به( مدرن تا سنتی طیف سطوح

( 69، 1378)هیک « داری های دین سبک»انحصارگرایی دینی جوانان باشیم؛ بلکه طبق طیف 

زیر در عدم  دالیل رسد می نظر حال به گرایی دینی هستیم. بااین لشاهد گرایش جوانان به شمو

 اند: نبوده تأثیر بی شدت و پویایی تکثرگرایی دینی جوانان

  و متفاوت چنان کردستان در کند می صحبت آن از برگر که «اجتماعی جهان  زیست» -1

 جوامع در انگر کنش که درحالی. کند تکثرگرایی به ناچار را گران کنش که نیست متناقض

 سر به دیگری «های جهان زیست» در که شوند رو روبه «دیگرانی» با پیوسته است ممکن دیگر

 برند. می

 در گران کنش موقعیت و وضعیت از تابعی دین و شناخت برگر نظر به که این به باتوجه -2

 کنونی شرایط در آن روستاهای و سنندج در مدرن گران کنش که وضعیتی هستند، جهان این

 آشفتگی این است. کرده مواجه «ها جهان زیست» آشفتگی با را ها آن کنند می تجربه

 در انتخاب و 2«ترجیح» عنصر وارد کردن به مجاب را گر که کنش آن از بیش ،«دیالکتیکی»

 . است کرده رهنمون ها جهان زیست این حذف به کند، دین ی حوزه

 

                                                           
1 Social life – world 
2 Preference 
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« چیستی»ت که فرایند نوسازی تاکنون، لزوماً توان نتیجه گرف چه گفته شد می باتوجه به آن

رشد  رسد در شرایط فعلی کردستان ایران، فرایند روبه نظر می دین را متحول نکرده است. اما به

های دینی شود. تغییراتی که  جهان ای در زیست است منجر به تغییرات گسترده نوسازی توانسته 

« چگونگی»و تغییر در « افول»توان از آن به  میداری،  های دین داری و سبک در ابعادی از دین

داری نام برد. درواقع اگر چه از عدم شدت و پویایی تکثرگرایی دینی جوانان کردستان گفته  دین

« چگونگی»ی تغییر در  ای در زمینه چنان که ذکر شد فرایند نوسازی تغییرات گسترده شد، اما هم

دنبال داشته است.  رایی و درنهایت تکثرگرایی( بهگ داری )از انحصارگرایی به سمت شمول دین

برای گریز از زنجیرهای دنیای مدرن،  «خانمان ذهن بی»البته باید به این نکته واقف بود که 

توانند  ها می در پیش گرفته است. این راهو... را  طبیعتوحدت با  ،عرفان نوهایی چون  راه

 نیست دین آلترناتیو مدرن این گزاره باشند که جهانهایی به تکثرگرایی دینی و تاییدی بر  دریچه

ی  هررو باتوجه به تجربه آن. به افول نه کند می کمک داری( دین )چگونگی دین تغییر به صرفا و

ویژه ما از فرایند پویای نوسازی، نباید سکوالرزدایی و بازگشت دین در اروپا و آمریکا را با 

  .ران مشابه دانستداری در کردستان ای وضعیت دین و دین

 و سنندج در( جوانان دیگر نسبت به) مدرن جوانان اگرچه رسد که می نظر به که این خالصه

 ولی یابند، می دشوار و ناپذیر تحمل را کنونی جهان آشفتگی و نظمی بی در زندگی آن، روستاهای

در  لزوماً و نه دینی هستند «جهان زیست» کنار دیگری در های«چیز» تکاپوی در کنونی شرایط در

1«طرد»جهت 
های بیرونی  واقعیتگر )دیالکتیک  دینی از نگاه کنش« جهان زیست»با  2«تطابق»یا  

 پیدا خود برای «معنایی ای آستانه» آشفتگی، و نظمی بی ورای تا (،شناختی ال های ذهنی و ساخت

 .کنند

  يادداشت
ها و  ی نوسازی و تغییر نگرش طهبررسی راب»ای است که باعنوان  پژوهش حاضر بخشی از رساله -1

 انجام شده است.« رفتارهای دینی جوانان شهر و روستاهای سنندج

: در باب تکثرگرایی و سکوالریزاسیون و گاهی ضدونقیض متفاوتهای  نگاه نمونه برای -2

 به طبیعی طور به درنتیجه است؛ برده بین از را دینی های سنت عمل انحصار سکوالریزاسیون

                                                           
1 Rejection 
2 Adaptation 



  
 
 
 
 
 

 127  اي سنندج ي نوسازي و تكثرگرايی دينی در بين جوانان شهر و روستاه بررسی رابطه
 

 

 ،87 تابستان و بهار ،2 و 1 ی شماره ششم سال ادیان، اخبار مجله) شد خواهد منجر گرایی کثرت

 بوده او ی رساله درواقع که شدن سکوالر کتاب ی مقدمه در جلیلی هادی رأی، این درمقابل(. 50ص

 بودن متکثر که بود خطا [ این... و استارک متفکران ]برگر، این تمامی مشترک وجه»آورده:  است

 است پلورال ای پدیده مدرن جهان»است:  آورده نیز و «.شود می منتهی آن شدن دنیوی به درنم جهان

 «.سکوالر نه و

 .است شده گرفته( 1384) زارع مریم ی نامه پایان از( 1380)مرجایی  پژوهش ی خالصه -3

 رزم توان ینم گاهی مفاهیم مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون تصدیق و تعریف درکه  درباب این -4

هایی آورد. از جمله:  توان مثال می شود یم مفهومی یها یآشفتگ به منجر بعضاً و شد قائل مشخصی

 خود توسط برخی که هاسنت از ای مجموعه و تاریخی فازهای از ایمجموعه عنوان به مدرنیته -1

 و نیز( 8 ،1380 فرهادپور) اندشده قربانی و رفته بین از باال از مدرنیزاسیون مسیر در و مدرنیته

« اسالمی ی مدرنیته» و( 12 ،1380 فرهادپور از نقل به برمن« )نیست غرب خاص ایتجربه مدرنیته»

 یا، مدرنیته آشوری و بهنام چون کسانی زعم به درمقابل .(1386 زند شجاعی از نقل به 1384کدیور )

 (.1384 آشوری) است غربی دنیای خاص ای پدیده «مدرنیت» آشوری، اصطالح به

 که« پنجم مدرنیزاسیون» از (2009شینگ ) جینگ وینوسازی،  ی ی چهارگانهها شاخصدر کنار  -5

 .است آورده  میان به سخن است دموکراسی و بشر حقوق همانا

 ؛1380ریچارد  ک. ن. اندشده وارد هیک جان دینیِ تکثرگرایی بر که نقدهایی از اطالع برای -6

 .1384رن بای و دیگران؛ پترسون ؛1378 پلنینگا

 یمسئله .1388برگرفته از : زیمل، گئورگ.  «انسان معاصر ی کننده جیگموقعیت بغرنج و»مفهوم  -7
 .75ص  پرست. مسمی ی شهناز ترجمه .امروز جهان در دین

 انتخاب گسترش سنتی، و کوچک جوامع کاهش را نوسازی اصلی ویژگی چهار( 1977)برگر -8

داند  می زمان از رشد روبه آگاهی و آینده سمت به ریگی جهت اجتماعی، تنوع افزایش شخصی، های

 .(2006)ماکیونیس 

 منابع و مآخذ 
 نشر  ی مؤسسه :تهران .شناسی توسعه جامعه .1377. ازکیا، مصطفی با همکاری غالمرضا غفاری

 کلمه.

  .ابراهیم ی هیک. ترجمه دینی گرایی کثرت و شده اصالح شناسی . معرفت1378بازینجر، دیوید 

 .صراط یفرهنگ ی مؤسسهتهران:  ی عبدالکریم سروش. ویراسته .میمستق یها صراطدر: ی، سلطان

 .سلطانی. و نراقی ی ترجمه .دینی اعتقاد و عقلبازینجر.  رایشنباخ، د. هاسکر، ب. پترسون. م، و 
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