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  ابعاد عرفی شدن دین برهاي مدرنیته  تأثیر مؤلفه

  (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد)

 
  ، حسام کراییپور ، یاسین خرممهربان پارسامهر

  

  )14/02/1400 تاریخ پذیرش: ،15/06/1399 ت:یاف(تاریخ در

  

  چکیده:

زمینۀ اجتماعی و فردي عرفی شدن باعث شده که نقش دین و کارکردهاي آن در 

گرایی) فرآیند عرفی  هاي آن (جهانی شدن، فردگرایی، علم فرو ریزد. مدرنیته و مؤلفه

هاي  شدن را شدت بخشیدند. این تحقیق به روش پیمایش به بررسی تأثیر مؤلفه

مدرنیته بر ابعاد عرفی شدن دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد پرداخته است. 

نامۀ محقق  اي و براي سنجش متغیرها از پرسش ري به صورت طبقهگی روش نمونه

شدن هاي مدرنیته (فردگرایی و جهانی استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، بین مؤلفه

گرایی) و عرفی شدن دانشجویان رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد و علم

)001/0P<هاي مدرنیته بر مؤلفه ). مدل معادالت ساختاري نشان داد که میزان تأثیر

  دهندة رابطۀ مستقیم این دو متغیر  است که نشان 47/0عرفی شدن دانشجویان، 

هاي تحقیق نشان دادند که مدرنیته و عناصر آن نقش  باشد. به طور کلی یافتهمی

اساسی در گسترش فرآیند عرفی شدن داشته است، به صورتی که در اقشار جوان و 

تر ت نسلی، پذیرش عناصر عرفی شدن و مدرنیته براي آنها آساندانشجو، به علت تغییرا

 می باشد. 

  

   عرفی شدن، علم گرایی، جهانی شدن فرهنگی، فردگرایی، یزد. واژگان کلیدي:

_______________________________________________________ 
 شناسی دانشگاه یزد                                                         . دانشیار جامعه parsamehr@yazd.ac.ir 
 دانشجوي دکتري بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه یزد (نویسندة مسئول .( khorampouryasin@gmail.com  
 د           شناسی توسعۀ اقتصادي دانشگاه یز . دانشجوي دکتري جامعه he.koraei@gmail.com            
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  مقدمه و بیان مسئله

گردد و در طول تاریخ  دین یکی از نهادهاي مهم انسانی است که قدمت آن به نوع بشر برمی

دي را تجربه کرد. دگرگونی سریع در نهاد دین بخصوص بعد از رنسانس و تغییر و تحوالت زیا

صنعتی شدن باعث تغییرات کارکردي و نهادي در نهاد دین شده است. از تغییرات اساسی و 

  ).12: 1385مهمی که در این نهاد به وجود آمد پدیدة عرفی شدن می باشد (شجاعی زند، 

، 3بود (فذرستون و سارل 2ه کار برد، ماکس وبررا ب 1نخستین کسی که اصطالح عرفی شدن

). عرفی شدن به صورت عام فرایندي است که در حوزة اجتماع نقش و پایگاه دین 79: 2007

شود هاي دینی میبینی دنیوي جایگرین ارزششود و جهانگران و افرد متزلزل می در نزد کنش

ي این پدیده را شامل افول دین در هاترین مؤلفه ). اندیشمندان مهم302: 1387(همیلتون، 

هاي دنیوي، رهایی جامعه از قید  حیطۀ اجتماعی و حتی شخصی، همراه شدن افراد با ارزش

زدایی از جایی در باورها و نهادهاي بشري، تقدس هاي دینی و مناسکی آن، جابه دین و گزاره

دانند هاي سکوالر، می شعالم، و روگردانی ارزشی جامعه از اصول مقدس و ورود جوامع به ارز

 ). 131: 1383زاده،  (سراج

در تحلیل وبر عرفی شدن به معناي غلبه و حاکمیت عقالنیت هدفمند به جاي عقالنیت 

هاي گوناگون آن  ارزشی است و مدرنیته چیزي جز غلبه و حاکمیت عقالنیت هدفمند و صورت

صورتی از عقالنیت ارزشی به  نیست. بنابراین عرفی شدن مستلزم این است که دین به عنوان

هاي گوناگون آن واگذار نماید (یزدانی مقدم،  کنار رود و عرصه را به عقالنیت هدفمند و صورت

اند و به این پردازان این پدیده را در سطوح مختلف و متعددي بررسی کرده ).  نظریه1384

خود را از زیر سلطه و  هاي جامعه شود بسیاري از بخش این پدیده باعث می نتیجه رسیدند که

  ها و نهادهاي دینی خارج کنند.هژمونی مناسک و آموزه

هاي انسان و جامعۀ غربی به وجود آمد  این فرآیند جدید با توجه به تغییر و دگرگونی ارزش

و در جوامع آنها تا حدودي نهادینه شد که در نهایت باعث تفکیک حوزة دین از حوزه اجتماعی 

هاي افراد نیست بلکه  کنندة کنشاري از جوامع غربی دیگر تنظیمگردید. دین در بسی

ها در فرهنگ  ها و نگرش هاي نوین و جدید توانستند جایگزین دین شوند. این تغییر ارزش ارزش

گرایان فرهنگی این  غرب پذیرفته شده و به جزئی از زندگی روزمرة آنها تبدیل شده است. عام

_______________________________________________________ 
1 secularization 
2 Maximilian Karl Emil Weber 
3. Featherstone & Sorrell 
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گیري فرهنگ جهانی  تعامالت فرهنگی فَراملّی که منجر به شکل پدیده را در قالب رشد فزایندة

  ). 1387عرفی شد، بررسی کردند (گیدنز، 

ها و نمادهاي جامعه، از  هاي عرفی و یا غیر عرفی به مانند سایر ارزش از سوي دیگر ارزش

شود گران اجتماعی، فراگرفته و درونی و به دیگران منتقل میخالل تعامالت میان کنش

هاي  آلود تعامالت جهانی باعث شده است که پدیده ). گسترش شتاب370: 1387میلتون، (ه

اجتماعی، عالوه بر اینکه تحت تأثیر عوامل ملی و محلی قرار بگیرند، مناسبات و فرآیندهاي 

اي عام و جهانگیر بدل شوند. جامعۀ ایران نیز از این  جهانی نیز بر آنها تأثیرگذار باشد و به پدیده

عده مستثنا نیست و عرفی شدن به طرق مختلف در جامعه رسوخ کرده است. عرفی شدن در قا

باشد، ممکن است باعث ایجاد تضاد بین  هاي سنتی حاکم می اي مانند ایران که ارزش جامعه

قرار خواهد  1شدة قبلی شود. فرد در وضعیتی آنومیک هاي نهادینه هاي جدید و ارزش ارزش

هاي جدید و قدیم، در انتخاب بین دو ارزش فوق  کش بین ارزشگرفت و عالوه بر کشم

هنجاري اجتماعی خواهد شد.  گیري کند و لذا از لحاظ ذهنی دچار نوعی بی تواند تصمیم نمی

گیرند و  هاي دین مورد انتقاد و بازاندیشی قرار می عالوه بر این در وضعیت عرفی شدن گزاره

هاي اجتماع را زیر  ی و فرهنگی که سعی دارند تمام حوزهاین امر با توجه به ساختارهاي سیاس

چتر دین قرار دهند با نوعی واکنش رسمی و غیر رسمی از طرف جامعه مواجه خواهد شد که 

کنند. با توجه به فرآیند جهانی شدن  هایی مانند جهانی شدن نیز این فرآیند را تقویت می پدیده

هاي مختلف خود جذب ودي این وضعیت را در بخشناپذیر بودن آن، کشورها تا حد و اجتناب

شود. در  کنند که این امر باعث گسترش فرایند عرفی شدن و کمرنگ شدن نقش دین می می

هاي تجربی  خصوص نشانه ها به ها و دگرگونی ) این تغییر ارزش1389تحقیق پویافر و نوابخش (

وق نشان داد که برخی از پدیدة عرفی شدن در ایران مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش ف

هاي عرفی شدن در جامعۀ شبه مدرن و سنتی ایران رسوخ کرده است که خود منجر به  مؤلفه

  نوعی دوگانگی ارزشی بین ایرانیان شده است. 

دهد که پدیدة عرفی شدن در ایران، در بین برخی اقشار جامعه رسوخ  این شواهد نشان می

کند فراگیر بودن آن در همۀ سطوح و در بین تر می ديکرده است، اما آنچه این مسئله را ج

هاي سنتی حاکم است و دین  اي که هنوز بسیاري از برداشت همۀ اقشار جامعه است. در جامعه

باشد، این تغییر  هاي فردي و اجتماعی تأثیرگذار می هاي دینی بر بسیاري از کنش و گزاره

که علت  ایران جاي سؤال را باز گذاشته استها و عام شدن این پدیده در جامعۀ مذهبی  ارزش

  این وضعیت چیست!

_______________________________________________________ 
1 anomic 
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دانشگاه نهادي مدرن است که زمینۀ مناسبی براي تعامالت مختلف و مکانی براي 

هاي جدید است. این امر در کنار تأثیرگذاري دانشگاه بر حوزة عمومی، ممکن است  نگرش

نشجو) به امري مهم تبدیل کند. وضعیت عرفی شدن را در بین قشر علمی و فرهنگی کشور (دا

هاي آن در جامعه نگاه انتقادي دارند، قشر  یکی از اقشاري که نسبت به حضور دین و مؤلفه

باشند، و بسیاري بر این نظرند که چون این قشر بیشتر تحت تأثیر  دانشجو و دانشگاهیان می

باشد لذا با  ها بیشتر میها و عناصر جهانی شدن قرار دارند زمینۀ عرفی شدن در بین آن رسانه

هاي جدید برخی دانشجویان شیوة  هاي انتقادي و کسب اطالعات و آگاهی توجه به بازاندیشی

هاي رسمی اجتماع  کند. زیرا ارزش هاي رسمی جامعه مغایرت پیدا می بینی آنها با ارزش جهان

ها که به  ن مغایرتباشند. در نتیجه ضرورت دارد میانگین ای هاي دینی می دهندة مؤلفه ترویج

  نوعی با عرفی شدن همپوشانی دارد مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

مشهور بود و از جمله شهرهاي سنتی و مذهبی در » دارالعباده«شهر یزد از قدیم به عنوان 

رود که فضاي دانشگاه این شهر با بافت فرهنگی و اجتماعی  شود. انتظار می کشور ما قلمداد می

شده در زمینۀ دینداري نشان داد میزان دینداري  داشته باشد. تحقیقات انجامآن همخوانی 

هاي فرهنگی شهر یزد همخوانی  باشد. این، خود، با ارزش دانشجویان این دانشگاه متوسط می

باشد. لذا ضرورت دارد با توجه به پیشینۀ  ندارد و به نوعی مروج گرایشی از عرفی شدن می

  دانشگاه آن از لحاظ پدیدة عرفی شدن مورد واکاوي قرار گیرد.مذهبی و سنتی این شهر، 

هاي مدرنیته بر ابعاد عرفی شدن در  بر این اساس، این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر مؤلفه

  باشد. بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی (ارشد و دکتري) دانشگاه یزد می

  

  تحقیقات پیشین 

اي براي  هاي مدرنیته و عرفی شدن، زمینه مؤلفهمرور پیشینۀ تجربی تحقیقات در زمینۀ 

هاي قبل عرفی شدن و وضعیت فعلی آن  آورد، و پلی بین پژوهش پژوهش حاضر فراهم می

  کند.  برقرار می

) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که بین گرایش به 1394پویافر و داوري مقدم (

هاي عرفی در افراد، رابطۀ مستقیم و معناداري  شسبک زندگی مدرن در ابعاد گوناگون، با گرای

  تر عرفی شدن، شدت بیشتري داشت.  ویژه در ابعاد عینی اي، به وجود دارد. چنین رابطه

) با عنوان بررسی نمودهاي عرفی شدن دین در 1392فر و هاشمی ( در تحقیق هاشمیان

نتایج حاصل از آزمون سبک زندگی جوانان شهر اصفهان (با تأکید بر نظریۀ عرفی شدن)، 



 1399پاییز ، 3ة شمار ،چهاردهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

 

58  

درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین  33چندمتغیره نشان داد که متغیرهاي مستقل 

  ها.  ها، فردگرایی، و تغییر ارزش نقش 1اند که بر اساس اولویت عبارتند از تغایر کرده

 ) در تحقیق به این نتایج دست یافتند که سطح دینداري در ایران1392بهشتی و قاسمی (

باشد. سطح پایبندي به مناسک دینی نیز در کشور باالست. با  ویژه در زمینۀ اعتقادات باال می به

هاي علمی شاهد تأثیر اندك تحصیالت عالی در روند عرفی شدن  توجه به عدم تفکیک رشته

جامعه هستیم. در مجموع نتایج این تحقیق مؤید گستره و عمومیت نفوذ دین در جامعۀ ایران 

  توان ادعایی را در خصوص عرفی شدن جامعۀ ایران پذیرفت.  صورتی که نمی است به

) در تحقیق به این نتایج دست یافتند که جهانی شدن 1389شجاعی زند و همکاران (

هاي دیگر مطالعه حاکی  فرهنگی رابطۀ مستقیم و مثبتی با عرفی شدن مردم جهان دارد. یافته

کننده و در کشورهاي  کشورهاي اسالمی اثري غیر عرفیاز آن بود که جهانی شدن فرهنگی در 

دهد. همچنین مشخص گردید که جهانی شدن  ساز از خود نشان می غیر اسالمی اثري عرفی

فرهنگی  در کشورهایی که از نظر قومی متنوع می باشند، به نسبت کشورهایی که از نظر قومی 

  کنندة بیشتري دارد.  همگون هستند، اثر عرفی

) در تحقیق خود با عنوان عرفی شدن در ایرلند به این نتایج دست یافت 2010( 2اندرسون

بینی آنها به  که در هویت دینی و معنوي جوانان کاتولیک ایرلندي نوعی دگرگونی در جهان

وجود آمده است. همچنین نتایج نشان داد که جوانان ایرلندي به خودمختاري در امر دینداري 

 باشد. هاي مذهب کاتولیک می امري که خالف آموزه بیشتر تمایل دارند ــ

اند.  ) در تحقیق خود به بررسی تأثیر علم بر عرفی شدن پرداخته2008( 3اکلوند و همکاران

و همکارانش در پژوهش خود میزان  4شناسی دانشگاه رایس خانم دکتر اکلوند استاد جامعه

با هم مقایسه کردند. نتایج نشان داد دینداري دانشمندان علوم طبیعی و علوم اجتماعی را 

هاي دینداري آنها همراه  کاهش در میزان دینداري این دو گروه دانشمندان با تغییرات در سبک

 بوده است. 

) در تحقیق خود با عنوان رابطه فردگرایی و جمع گرایی با نظام 2004( 5چوکور و همکاران

یکا و فلیپین به این نتایج دست یافتند که ارزشی فرد و مذهبی بودن در سه کشور ترکیه، آمر

فرهنگی معنادار، که در پیش بینی  - دیندار بودن پاسخگویان، به عنوان یک عامل اجتماعی

_______________________________________________________ 
  اختالف 1

2 . Karen Anderson 
3. Ecklund et all. 
4. Rice University 
5. Cukur  et all. 
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تفاوت هاي فردي در رفتار و همچنین در شخصیت موثر است، شناخته شد. آقاي چوکور 

  استاد دانشگاه در کشور ترکیه است. 1[چوقور]

 

  چارچوب نظري پژوهش 

هاي مدرن، داري و انقالب صنعتی باعث حاکمیت بوروکراسی، بسط فنّاورينظام سرمایه

 عوامل این هاي جدید شد. مجموعۀ رشد سریع شهرها، و همچنین تشکیل دولت ـ ملت

» مدرنیته«متفکران آن را  شکل داد که را ايویژه فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، و اجتماعی عصر

و  فرهنگی تحوالت، بستر رسی) نامگذاري کردند. با گسترش این(فا» تجدد«(فرانسوي) / 

به عنوان مدرنیته یا مدرنیسم نام برد. در طول زمان،  را آن توانمی که شد ایدئولوژیکی فراهم

 از هاییشیوه یعنی روزه هر زندگی از اي تازه یکسره نظام نمادین مدرنیته در جوامع غربی، به

 نیز را و فرهنگی فکري مدرن سیاسی تبدیل شد که رویکردهاي و زندگی اجتماعی، واقتصادي

کند که عبارتند از:  هایی را براي مدرنیته بیان می ویژگی 2است. ویلیام کاولی داشته به همراه

که دموکراتیک نیستند، عقالنی  کندتعریف می هاي قبلدر تقابل با دوره را خود مدرنیته

یافته نیستند (اسپنسر  دارند، و همچنین از لحاظ فنی توسعهتر هستند، مدنیتی ننیستند، تاریک

گیرد. به می در بر مدرن را جامعۀ هاي ویژگی کلیۀ تعریف تقریباً ). این59: 1381و دیگران، 

توان عناصر مدرنیته را به چهار حوزة اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی  طور کلی می

  تقسیم کنیم. 

باشند. افراد در دوران مدرن تمایل  از ابعاد اجتماعی مدرنیته می خواهی فردگرایی و آزادي

هاي  کنندة انتخاب هاي مختلف فردي، اجتماعی، اقتصادي، و سیاسی تعیین دارند که در حیطه

). 2005، 3هاي سنتی براي آنها  تکلیف مشخص نکرده باشد (هابهاوس خود باشند و چارچوب

، خودمختار و مستقل است، در صورتی که طبق نظر در دوران مدرن شخصیت اجتماعی افراد

گرا و وابسته بود شخصیتی سنت مدرن،پیشا دوران هاي اجتماعی انسان ریسمن شخصیت

  ).152: 1380(کیویستو، 

بعد فرهنگی مدرنیته سه عنصر انتقادگري (داشتن روحیۀ انتقادگري و انتقادپذیري در 

رفی شدن باورها (کاهش تعصبات مذهبی و نشان زمینۀ مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی)، ع

دادن تسامح بیشتر نسبت به ادیان مختلف، توجه به کمال انسانیت افراد صرف نظر از نوع عقاید 

گرایی (گسترش  زدایی از امور مختلف و تکثرگرایی در عقاید مذهبی)، و علم مذهبی آنها، تقدس

_______________________________________________________ 
1 Cem Şafak Çukur 
2. William Cowley 
3. Hobhouse 
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هاي  اي مبتنی بر عقاید خرافی و اسطورهه علوم جدید و جایگزینی بینش علمی به جاي بینش

  ).48: 1389قاسمی و همکاران، گیرد ( سنتی) را در بر می

نظریات خود را  2و دورکیم 1شناسی مانند وبر و مارکس پردازان اصلی جامعه ترین نظریه مهم

ند و ک هاي مدرن، اعتقادات دینی تغییر می بر این امر بنا کردند که با گسترش نهادها و سازمان

، 3هاي جامعه خواهد شد (پیپا ورود جوامع به دورة صنعتی باعث کاهش نقش دین در همۀ حوزه

  ).17: 1387، 3(پیپا

شده در نظریۀ عرفی شدن یعنی در صورت پیدایش عقالنیت علمی و شناخت  ادعاي مطرح

هاي حیات اجتماعی ــ از زندگی فردي تا نهادهاي  تجربی، تأثیر نهاد دین در همۀ عرصه

عی ــ با زوال مواجه خواهد شد. یعنی با ظهور مدرنیسم و مؤلفه هاي آن، پایگاه اصلی اجتما

  ).17: 2004، 4شود (کنعان و همکاران دین دچار اضمحالل می

شناسان کالسیک مورد بررسی قرار  وبر به صورت مفصل بحث عرفی شدن را در بین جامعه

  داده است. 

هاي کلیدي مدرنیته و نقش آن در گسترش  از مؤلفهگرایی به عنوان یکی  وبر بر تأثیر علم

براي  چیز را همه مدرن که عقالنیت معتقد است فرآیند عرفی شدن تأکید کرده است. وي

دهد و این  ابعاد زندگی انسان را تحت سلطه قرار می تمام و کرده است محاسبه قابل گران کنش

 باشد. او مدرنیزاسیون را می ناسازگار دینی ارزشی نظام و وحدانی بینی  جها نوع عقالنیت با

 تعریف از هستی روزافزون زدایی ن افسو و ها کل حیطه در شدن زندگی انسان عقالنی فرایند

  ).38: 1381کرد (تامسون، 

داند که نه تنها به عرفی شدن  سکوالریزاسیون (عرفی شدن) را فرآیندي می 5پیتر برگر

عرفی شدن خود نهاد دین نیز منجر خواهد شد. برگر در نهادهاي اجتماعی و اقتصادي، بلکه به 

هاي مهمی از نهادهاي جامعه و  نظریۀ خود معتقد است که طی فرآیند عرفی شدن قسمت

فر،  شود (هاشمیان فرهنگ از سلطۀ نمادها و مناسک و به طور کلی از سلطۀ نهاد دین خارج می

1392 :158.(  

عی ـ ساختاري (عرفی شدن عینی) و هم در برگر عرفی شدن دین را هم در سطح اجتما

کند. به نظر برگر، عرفی شدن نه تنها باعث  سطح فردي ـ ذهنی (عرفی شدن ذهنی) تقسیم می

_______________________________________________________ 
1 Karl Heinrich Marx 
2 David Émile Durkheim 
3 Norris Pippa 
4. Cnaan et al. 
5. Peter Ludwig Berger 
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شود که دین از حوزة اجتماع خارج شود بلکه با کاهش مقبولیت تعاریف دینی از واقعیت،  می

ذهنی را به فرایندي اطالق شود. برگر عرفی شدن  اجتماع با عرفی شدن ذهنی نیز مواجه می

گیري از تفسیرهاي دینی، ذهن پذیري در زندگی روزمره بدون بهره کند که در آن، جامعهمی

  ). 108: 1967، 1دهد (برگرافراد را شکل می

بر این اساس، نهاد دانشگاه که کارویژة مستقیم تولید علم و فناوري را بر عهده دارد طبق 

هاي  باشد که باعث رشد مؤلفه هاي اصلی عناصر مدرنیته می لنظر اندیشمندان یکی از حام

خصوص در بین قشر جوان شده است. نظریات  مدرن در سطوح متفاوت جامعه و به

پردازان و تحقیقات پیشین نیز مؤید این یافته است که افزایش سطح تحصیالت افراد در  تئوري

روند عرفی شدن را افزایش دهد. عالوه بر ها ممکن است با افزایش آگاهی در بین آنها، دانشگاه

هاي نوین ارتباطی و همچنین افزایش شناخت افراد از  این در سه دهۀ اخیر، با گسترش فناوري

ایم، که این ها و ادیان دیگر، نوعی تسامح و مداراي دینی را در جامعۀ ایران شاهد بوده فرهنگ

  ان و دانشگاهیان شده است.امر خود به نوعی مروج عرفی شدن دین در بین جوان

جهانی شدن فرهنگی که تمام مرزهاي زمانی و مکانی را درنوردید، در ذات خود نوعی 

زدایی از مناسک و امور دینی بود. رشد تعامالت  مادي شدن امور معنوي و همچنین تقدس

م کرده، گران فراه ها، بسترهاي زیادي را براي کنش فراملّی در دورة جدید و تحت تأثیر رسانه

ها و هنجارهاي رفتاري متفاوت  هاي زندگی و ارزش گران، شیوه ها، کنش که از طریق این زمینه

  پردازند. گیرند و بر اساس این تغییرات به بازاندیشی در هویت دینی و معنوي خود میرا یاد می

بینی  نشناسی مانند وبر، علم و جها عالوه بر این طبق نظر بسیاري از اندیشمندان جامعه

باشد. علم تجربی زدایی و همچنین عرفی شدن جوامع میعلمی، متغیر تأثیرگذار بر فرآیند دین

توان به  هاي دینی را که نمی پذیر تأکید دارد، گزارههاي مشاهده جدید که بر شواهد و یافته

لمی، کند. از نگاه پوزیتیویسم حاکم بر شناخت ع صورت تجربی مورد آزمون قرار دارد، رد می

توان مورد  هاي آن در حوزة ایمان و وحی قرار دارند، و چون این حوزه را نمی مقولۀ دین و مؤلفه

- هایی در تقسیمها جایی در علم ندارند. چنین گزارهبررسی و آزمایش  قرار داد لذا این گزاره

قرار  هاي علمیگیرند و مشمول قضاوتشناختی در حوزة اخالقیات قرار میهاي معرفتبندي

  گیرند.نمی

وضوح از یکدیگر  وبر و سایر اندیشمندان کالسیک علوم انسانی، نهاد علم و نهاد دین را به

کردند و براي علم در سامانۀ گفتمانی و نهادي مدرنیته نقش محوري قائل بودند. تفکیک می

_______________________________________________________ 
1 . Berger 
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ر در حوزة دورکیم نیز در ذیل مبحث تقسیم کار و پیدایش نوع اجتماعی مدرن، ابتدا تقسیم کا

  کند.معرفت را به عنوان اصل راهنما ارائه می

-تر میتر و در عین حال دقیقتر و جزئیدر دوران جدید معارف بشري روز به روز تخصصی

شوند که این امر امکانات بیشتري را در اختیار بشر براي تسلط بیشتر بر امور طبیعی و انسانی 

- م و پیشینیانش از علم، زمینۀ عرفی شدن معرفتزدایی دورکی دهد. همچنین اخالق قرار می

اي که ساحت علم، ساحتی چون و چرا شناختی (ذهنی) جوامع جدید را فراهم کرد به گونه

اي از تقدس پذیر شد. بر خالف معرفت غیر تجربی که همیشه با گونه پذیر و قابل شک و ابطال

هده کرد که هر گونه انکار و شکی را توان در هیئت بطلمیوسی مشاهمراه بود. نمونۀ آن را می

  کرد.در مورد مدعیات آن، به منزلۀ عداوت با خدا و کلیسا تفسیر می

گرایی دوران سنت  هاي کلیدي دوران مدرن بود که در تضاد با جمع فردگرایی از مؤلفه

اي که محصول تقسیم کار اجتماعی در جوامع باشد. دورکیم فردگرایی را به عنوان پدیده می

کند و آن را از متغیرهاي اساسی در تضعیف وجدان جمعی جوامع مدرن جدید است تعریف می

هاي خود از ، همان فردگرایی اخالقی است، که دورکیم در نوشته1معرفی کرد. فردگرایی بیانگر

کند. فردگرایی اخالقی در نتیجۀ هاي مطلوب جهان جدید یاد میآن به عنوان یکی از پدیده

اي دینی اخالقی) تبدیل به خصلتی مقبول و نفوذ وجدان جمعی (به عنوان پدیده کاهش دایرة

نیز اعتقاد دارد فردگرایی داراي دو ریشۀ متفاوت است که  2شود. ترنرفراگیر در جامعۀ جدید می

بینی  اشاره دارد و دیگري نیز به خوش 3گرایانۀ کالونیستی که یکی از آنها به بدبینی ریاضت

کند. به طور کلی ترنر اعتقاد دارد که فردگرایی بیش از دین، با  وشنگري تأکید میگرایانۀ ر عقل

  ). 171: 1387عرفی شدن سازگار است (ترنر، 

  

  

  

_______________________________________________________ 
1 expressive individualism 
2 Bryan Stanley Turner 
3 Calvinistic (John Calvin) 
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  مدل پژوهش - 1شکل 

  

  هاي پژوهش  فرضیه

  بین مدرنیته و عرفی شدن دانشجویان رابطه وجود دارد. -

 ینی (ساختاري) رابطۀ معنادار وجود دارد.گرایی و عرفی شدن ذهنی و عبین علم -

  بین فردگرایی و عرفی شدن ذهنی و عینی (ساختاري) رابطۀ معنادار وجود دارد.  -

شدن فرهنگی و عرفی شدن ذهنی و عینی (ساختاري) رابطۀ معنادار وجود  بین جهانی -

  دارد.

 ود دارد.بین زنان و مردان از نظر میزان عرفی شدن عینی و ذهنی تفاوت وج -

  دارد.وجود  بین افراد متأهل و مجرد از نظر میزان عرفی شدن ذهنی و عینی تفاوت -

  

  روش پژوهش

هاي  روش مورد استفاده در این تحقیق، پیمایشی است، تا توصیف و تبیین داده

هاي مدرنیته و عرفی شدن بر مبناي آن انجام  شده در خصوص ارتباط بین مؤلفه آوري جمع

ۀ آماري این تحقیق عبارت است از کلیۀ دانشجویان تحصیالت تکمیلی (ارشد و پذیرد. جامع

دانشجوي  4250تعداد آنها برابر با  1398دکتري) دانشگاه یزد، که طبق آمار دانشگاه در سال 

 عینی

عرفی  مدرنیته

 شدن
 جهانی شدن

 ذهنی

 علم گرایی

 وضعیت تأهل

 جنسیت

 فردگرایی 
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، حجم نمونۀ آماري این تحقیق، 1گیري کوکران [کاکرن]دختر و پسر بود. بر اساس فرمول نمونه

ساخته، و  آوري اطالعات در این پژوهش، پرسشنامۀ محقق آمد. ابزار جمع دانشجو به دست 380

باشد. طبقات در این تحقیق بر حسب رشته و مقطع  اي میگیري تصادفی طبقه روش نمونه

تحصیلی و جنس انتخاب شدند. براي این کار، اطالعات از آموزش هر دانشکده اخذ شد، و 

دسی، علوم پایه، و علوم انسانی) و مقطع تحصیلی رشتۀ تحصیلی (فنی مهن 2متناسب با سهم

نفر بودند، در  4250(کارشناسی ارشد و دکتري) و جنسیت (زن و مرد)، در جامعۀ آماري که 

ها به صورت تصادفی از هر پردیس (علوم انسانی،  نمونه سهم هر گروه مشخص شد. سپس نمونه

 30روایی و پایایی پرسشنامه، ابتدا علوم پایه، و فنی مهندسی ) انتخاب شدند. براي سنجش 

پرسشنامه را بین نمونۀ آماري (دانشجویان تحصیالت تکمیلی) توزیع کردیم، و با آزمون آلفاي 

، پایایی پرسشنامه سنجیده شد. همچنین براي بررسی اعتبار تحقیق، از روش اعتبار 3کرونباخ

صان امر در مورد یک شاخص صوري استفاده شد. منظور از اعتبار صوري میزان توافق متخص

ها، اعتبار مقیاس  باشد. لذا براي این کار با مراجعه به استادان راهنما و حذف برخی از گویه می

  را افزایش دادیم. 

  

  هاي هر متغیر. ضریب آلفاي کرونباخ متغیرها و تعداد گویه1جدول 

  آلفاي کرونباخ  هاتعداد گویه  متغیر

  89/0  8  عرفی شدن ذهنی

 91/0  8  شدن عینی (ساختاري)عرفی 

  78/0  8  شدن فرهنگی جهانی

  79/0  5  گراییعلم

  78/0  8  فردگرایی 

  

-می 07/0دهد که مقدار آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق باالتر از نشان می 1نتایج جدول 

  هاي تحقیق است.دهندة همبستگی درونی باال بین گویهباشد که نشان

_______________________________________________________ 
1 Cochran 

اي داللت کند. با توجه به این که همۀ دانشجویان احتمال گیري سهمیهتواند بر نمونهتنهایی نمی واژة سهم به 2

گیري تصادفی، و از آن جهت که دانشگاه به یکسانی براي انتخاب شدن به عنوان نمونۀ آماري داشتند، نوع نمونه

-ها و طبقات (رشته و مقطع تحصیلی و جنس) مختلفی تشکیل شده است و در نمونهن یک واحد از بخشعنوا

  باشد.اي میگیري طبقه ها به حساب آورده شده است، نوع نمونهگیري هر یک از این بخش
3 Cronbach 
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  . شود ررسی مفاهیم نظري و عملیاتی تحقیق پرداخته میدر قسمت بعدي تحقیق به ب

هاي اجتماعی و  فرآیندي است که طی آن اهمیت دین نزد افراد در حوزه عرفی شدن:

کند. برگر  بر این باور است که عرفی شدن در دو سطح ساختاري (عینی)  ذهنی کاهش پیدا می

هر روز «ذهنی به این معنی است که  به بیان برگر، عرفی شدنافتد.  میو فردي (ذهنی) اتفاق 

یابند که در جهان و زندگی روزمره بدون  اي پرورش می ها به گونه شمار بیشتري از انسان

). همچنین به نظر وي، منظور 108: 1967(برگر، » کنند گیري از تفسیرهاي دینی گذر می بهره

عی دین در سایر نهادها، از عرفی شدن عینی، خروج دین از حوزة اجتماع و کاهش نفوذ اجتما

  باشد.از جمله اقتصاد و دولت و آموزش می

براي عملیاتی کردن بعد عینیِ عرفی شدن، سؤاالتی دربارة نگرش پاسخگویان به کاهش 

هاي دینی در مسائل اجتماعی و سیاسی مطرح شد. براي عملیاتی کردن بعد ذهنی،  نقش گزاره

مانی فرد نسبت به وجود خدا و مناسک دینی و هاي ای هایی دربارة ذهنیت و نگرش گویه

  ریزي شد.  همچنین در نظر گرفتن خدا براي بسیاري از کارها در نظر فرد، طرح

(کامالً  1طیف لیکرت سؤال در قالب 8براي هر کدام از ابعاد عرفی شدن (ذهنی و عینی) 

آید. اي به دست میها، متغیري فاصلهموافق تا کامالً مخالف) طرح شد، که از مجموع گویه

  ساخته بود.  پرسشنامۀ این متغیر، محقق

: جهانی شدن فرآیندي است که در آن مرزهاي ملی و سرزمینی تا شدن فرهنگیجهانی 

هاي ارتباط جمعی، شناخت فرهنگی جوامع از هم  شود و به واسطۀ رسانه حدودي کمرنگ می

ید. نتیجۀ چنین امري پذیرش تنوع آ شمول در افراد پدید می شود، و نگاه جهان بیشتر می

هاي دیگر است. جهانی شدن ابعاد متفاوت ها و احترام و تساهل نسبت به فرهنگفرهنگ

اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی دارد و ما در این تحقیق بعد فرهنگی جهانی شدن را 

دربارة گوش دادن به ایم. براي عملیاتی کردن این متغیر مثالً سؤاالتی  مورد سنجش قرار داده

ساخته  هاي سایر کشورها مطرح شد. براي این متغیر از پرسشنامۀ محقق موسیقی و ترانه

اي بود، و در  سؤال بود. سطح سنجش این متغیر فاصله 8هاي آن استفاده شد که تعداد گویه

  گذاري شد.  قالب طیف لیکرت (کامالً موافق تا کامالً مخالف)  نمره

ی اینکه دانشجویان در دنیاي پیرامون خود چقدر مسائل را بر مبناي نگاه یعن گرایی: علم

ساخته استفاده شد  دهند. براي این متغیر از پرسشنامۀ محقق صرفاً علمی مورد توجه قرار می

هاي متفاوت بود، مثالٌ  سؤال دربارة نگاه علمی دانشجویان به پدیده 5هاي آن  که تعداد گویه

_______________________________________________________ 
1 Likert 
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دهد. سطح سنجش  هاي انسان پاسخ می ه آیا علم به همۀ نیازها و دغدغهسواالتی دربارة اینک

  گذاري شد.  اي بود و در قالب طیف لیکرت (کامالً موافق تا کامالً مخالف) نمره این متغیر فاصله

فردگرایی دنیاي مدرن یعنی اینکه ارزشِ اخالقیِ باالتري را به فرد در قبال  فردگرایی:

سؤال بود و در قالب طیف  8هاي این متغیر  دهد. تعداد گویه ص میاجتماع یا جامعه اختصا

  ساخته بود. ریزي شد. پرسشنامۀ این متغیر محقق لیکرت (کامالً موافق تا کامالً مخالف) طرح

  

  سازي و عملیاتی کردن متغیرهاي پژوهش. نحوة شاخص2جدول 

هاي اصلی  شاخص

 تحقیق

هاي  ابعاد شاخص

  تحقیق

  ها گویه

  درنیتهعناصر م

  فردگرایی

  در صورت امکان دوست دارم مستقل زندگی کنم.

  به خودم باور دارم که به اهدافم خواهم رسید.

  ام براي من خیلی مهم است.  هویت شخصی

هاي سالم متعددي که در جامعه برگزار  کنم در رقابت فکر می

  شود، موفق شوم. می

احساس  در بیشتر مواقع نسبت به وقایع و اتفاقات در جامعه

  کنم. مسئولیت نمی

  هر کس باید به فکر خودش باشد، نه دیگران.

  توانم به اهدافم برسم. بدون دیگران هم می

  دهم. براي رسیدن به موفقیت  هر کاري الزم باشد انجام می

  جهانی شدن فرهنگی

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی منافع فراوانی براي 

  کشورمان در پی دارد.

  ایران مرتبط با مسائل دنیا است.مسائل 

هاي جهانی مدافع محیط زیست مندم به عضویت انجمنعالقه

  و صلح جهانی درآیم.

گذاري خارجی در کشورمان را  دولتمردان باید زمینۀ سرمایه

  فراهم بیاورند.

  هاي غربی مقابله کنیم.باید با تبلیغات رسانه

  کان کنم.مایلم براي موقعیت کاري به کشور دیگر نقل م

  کنم.هاي سایر کشورها و ملل را گوش میو ترانه موسیقی

هاي جامعۀ ما  هاي هالیوودي و غربی تضادي با ارزشفیلم

  ندارند.

  علم گرایی

هاي دیگر ارجحیت  نگاه علمی به مسائل را بر همۀ نگاه

  دهم.  می

بدون نگاه علمی به مسائل، پیشرفت و توسعه صورت 
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هاي اصلی  شاخص

 تحقیق

هاي  ابعاد شاخص

  تحقیق

  ها گویه

  گیرد. نمی

  هاي انسان پاسخ داده. مۀ نیازها و دغدغهعلم به ه

  علم بهتر [بیشتر] از دین براي جامعۀ امروز مفید است. 

  کنم. هر چیزي را که به صورت علمی اثبات نشود رد می

  عرفی شدن

  عرفی شدن ذهنی

گیري عملکردهاي من تأثیرگذار  مسائل دینی در جهت

  نیستند.

و هیچ معنایی  کنم در این جهان تک و تنها افتادم حس می

  بینم. براي زندگی نمی

هاي مذهبی ندارم و در آنها  اعتقادي به مناسک و آیین

  کنم. شرکت نمی

  نقش خداوند در زندگی فردي براي من مهم نیست.

  دهند.  هاي دینی به من آرامش نمی مناسک و آیین

  من بشخصه به بهشت و جهنم شک دارم.

مانند تشییع جنازه و هاي دینی را در بسیاري از مراسم  آیین

  بینم. ازدواج، ناکارآمد می

نماز و روزه و بسیاري دیگر از مناسک مذهبی را انجام نمی 

  دهم.

  عرفی شدن عینی

  مسائل دینی نباید در حیطۀ سیاست وارد شوند.

دین امري است شخصی و حضور آن در اجتماع و سیاست 

  باشد. اشتباه می

در عرصۀ سیاست و  بینی دینیاعتقاد دارم حضور جهان

  خورد. اجتماع شکست می

هایی که دین در آنها نقشی ندارد عملکرد بهتري  حکومت

  دارند.

حضور دین در عرصۀ سیاسی و اجتماعی باعث آلوده شدن آن 

  شود. به قدرت می

  دهم در جامعۀ بدون قوانین دینی زندگی کنم. ترجیح می

براي  قوانین دینی در سطح اجتماع باعث محدودیت بیشتر

  شوند. افراد می

  تواند رشد و پیشرفت کند. جامعه بدون دین هم می 
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  هاي توصیفییافته

درصد را زنان  5/38درصد را مردان  5/61دانشجوي تحصیالت تکمیلی،  380از مجموع 

درصد در  4/12درصد از پاسخگویان در مقطع کارشناسی ارشد و   6/87دهند.  تشکیل می

 9/17درصد از پاسخگویان در رشتۀ علوم انسانی،  5/50حصیل بودند. مقطع دکتري در حال ت

درصد نیز در رشتۀ فنی و مهندسی بودند. از نظر  6/31درصد از آنها در رشتۀ علوم پایه، و 

مذهب بودند.  درصد از آنها نیز سنی 6/6مذهب و  درصد از پاسخگویان شیعه 4/93مذهب 

درصد از آنها نیز متأهل بودند. در زمینۀ  2/28و  درصد از دانشجویان مجرد 8/71همچنین 

اند،  درصد از آنها ماهانه کمتر از پانصدهزار تومان درآمد داشته 2/34درآمد خانوادة پاسخگویان، 

درصد بین یک میلیون تومان تا  8/19درصد بین پانصدهزار تومان تا یک میلیون تومان،  5/25

رصد بین یک میلیون و پانصد هزار تومان تا دو میلیون د 6/7یک میلیون و پانصد هزار تومان، 

  اند.  درصد نیز بیشتر از دو میلیون تومان درآمد داشته 9/12تومان، و 

  

  . تحلیل توصیفی متغیرهاي تحقیق در بین دانشجویان3جدول 

  

  درصد فراوانی  فراوانی  رتبه  متغیر

  عرفی شدن ذهنی

  43/41  157  پایین

  69/44  169  متوسط

  88/13  54  باال

  عرفی شدن عینی

  5/26  101  پایین

  7/46  177  متوسط

  8/26  102  باال

  فردگرایی

  7/30  117  پایین

  4/58  222  متوسط

  9/10  41  باال

  گراییجهان

  0/10  38  پایین

  9/58  224  متوسط

  1/31  118  باال

  گراییعلم

  5/10  40  پایین

  4/62  237  متوسط

  1/27  103  باال
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به بررسی وضعیت و تحلیل توصیفی متغیرهاي مستقل و وابستۀ تحقیق  3جدول 

تر میزان متغیرهاي تحقیق در بین دانشجویان، با توجه به تعداد پردازد. به منظور فهم دقیق می

ترین (ضعیف 5گویه که از  5هاي هر متغیر به عنوان مثال از دامنۀ واقعی حاصل از جمع  گویه

گرایی) در نوسان بود، استفاده گردید. بدین  ترین سطح علم قوي( 25سطح علم گرایی) تا 

-25) و باال (12-18)، متوسط (5-11گرایی دانشجویان به سه دستۀ پایین ( ترتیب میزان علم

  ) تقسیم گردید. سایر متغیرهاي تحقیق نیز به همین شکل بررسی شد. 19

تبه عرفی شدن ذهنی در بین درصد از دانشجویان ر 3/41نشان می دهد که  2نتایج جدول 

درصد نیز رتبه عرفی شدن ذهنی در  8/13درصد در حد متوسط و  5/44آنها پایین بوده است، 

درصد رتبه  5/26بین آنها باال بوده است. در زمینه عرفی شدن ساختاري باید بیان داشت که 

فی شدن درصد از پاسخگویان نیز رتبه عر 7/46عرفی شدن ساختاري در بین آنها کم، 

درصد از پاسخگویان نیز رتبه عرفی شدن ساختاري در  8/26ساختاري در بین آنها متوسط و 

درصد از دانشجویان رتبه  7/30بین آنها باال بوده است. در زمینه فردگرایی نتایج نشان می دهد 

 9/10درصد رتبه فردگرایی در بین آنها متوسط و تنها  4/58فردگرایی در بین آنها پایین، 

درصد از  10درصد رتبه فردگرایی در بین آنها باال بوده است. نتایج گویاي آن است که 

 1/27درصد متوسط و  9/58دانشجویان رتبه جهانی شدن فرهنگی در بین آنها پایین بوده، 

درصد نیز رتبه جهانی شدن فرهنگی باال داشتند. در زمینه متغیر علم گرایی نتایج نشان داد که 

درصد از متوسط و  4/62از دانشجویان رتبه علم گرایی در بین آنها پایین بود، درصد  5/10

  درصد نیز رتبه علم گرایی باالیی داشتند.  27بیش از 

 

  هاي  استنباطی: یافته

و  1در این قسمت پژوهش با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون تی و پیرسون

  گیرند. ورد آزمون قرار میهاي تحقیق م شود و فرضیه رگرسیون استفاده می

  

 . آزمون تحلیل واریانس براي مقایسۀ میانگین عرفی شدن مردان و زنان4جدول 

 T DF  Sig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  هاگروه  متغیر

  عرفی شدن ذهنی
  65/7  68/20  234  مرد

79/0  378  427/0  
  17/8  27/20  146  زن

  عرفی شدن عینی
  07/8  25/24  234  مرد

71/0-  378  477/0  
  04/8  87/24  146  زن

_______________________________________________________ 
1 Pearson 
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شاخص کلی عرفی 

  شدن

  73/13  77/44  234  مرد
06/0 -  378  950/0  

  84/14  87/44  146  زن

  

شود. وقتی سطح  استفاده می  tدر این فرضیه با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون

کنیم.  استفاده می اي باشد از این آزمون سنجش متغیر مستقل اسمی و متغیر وابسته فاصله

دهد که مردان و زنان در میانگین عرفی شدن ذهنی و عینی  نشان می 4هاي جدول  یافته

باشد. همچنین  می 05/0داري آنها باالتر از  داري با یکدیگر ندارند چون سطح معنی تفاوت معنی

دان و میانگین شاخص کلی عرفی شدن که از ترکیب دو بعد عینی و ذهنی به دست آمد بین مر

  ).= sig 950/0دهد ( زنان تفاوت معناداري را نشان نمی

  

 . آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین عرفی شدن دانشجوهاي مجرد و متاهل5جدول 

 T DF  Sig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  هاگروه  متغیر

  عرفی شدن ذهنی
  74/7  72/20  273  مجرد

14/1  378  225/0  
  08/8  68/19  107  متأهل

  عرفی شدن عینی
  06/8  18/25  273  مجرد

64/2  378  008/0  
  81/7  73/22  107  متأهل

شاخص کلی عرفی 

  شدن

  98/13  76/45  273  مجرد
05/2  378  041/0  

  27/14  38/42  107  متأهل

  

شود. وقتی  استفاده می  tدر این فرضیه نیز با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون 

اي  تغیر مستقل اسمی (وضعیت تأهل) و متغیر وابسته (عرفی شدن) فاصلهسطح سنجش م

دهد که در میانگین عرفی  کنیم. نتایج جدول فوق نشان می باشد از این آزمون استفاده می

). همچنین = sig 225/0داري وجود ندارد ( شدن ذهنی افراد مجرد و متأهل تفاوت معنی

). میانگین = sig 008/0باشد ( یشتر از افراد متأهل میمیانگین عرفی شدن عینی افراد مجرد ب

آید نشان داد که افراد  شاخص کلی عرفی شدن که از ترکیب بعد عینی و ذهنی به دست می

  ).= sig 041/0تر از افراد متأهل هستند ( مجرد عرفی

  

  د آنبین ابعاد متغیرهاي مستقل با عرفی شدن و ابعا ١. ماتریس همبستگی مرتبۀ صفر6جدول 

_______________________________________________________ 
1 .zero order correlation matrix 
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عرفی شدن   گرایی علم  فردگرایی  جهانی شدن  متغیر

  ذهنی

عرفی شدن 

  عینی

          241/0**  فردگرایی

        179/0**  311/0**  گرایی علم

      308/0**  -/031  201/0**  عرفی شدن ذهنی

  565/0** 0/ 340** 177/0** 371/0**  عرفی شدن عینی

شاخص کلی عرفی 

  شدن

**133/0  088/0 **375/0 **881/0 **888/0 

  درصد       99داري در سطح ** معنا

  

اي باشند از آزمون همبستگی پیرسون  وقتی متغیرهاي مستقل و وابسته هر دو فاصله

باشند لذا از  اي می شود. با توجه به اینکه متغیرهاي مستقل و وابسته هر دو فاصله استفاده می

دهد که بین جهانی شدن فرهنگی  میهاي جدول فوق نشان  آزمون پیرسون استفاده شد. یافته

و عرفی شدن ذهنی و عینی و همچنین شاخص کلی عرفی شدن که از ترکیب دو بعد به دست 

گرایی فرهنگی  دار وجود دارد یعنی هرچه میزان جهان آید در بین دانشجویان رابطۀ معنی می

اهد شد. بین دانشجویان بیشتر شود، عرفی شدن ذهنی و عینی نیز در بین آنها بیشتر خو

داري وجود دارد یعنی هرچه میزان فردگرایی  فردگرایی و عرفی شدن عینی رابطۀ مثبت و معنی

شود. بین فردگرایی و عرفی شدن ذهنی  دانشجویان بیشتر شود، عرفی شدن آنها نیز بیشتر می

عرفی گرایی دانشجویان و  دهد که بین علم دار وجود ندارد. نتایج جدول نشان می رابطۀ معنی

دار وجود دارد. یعنی هرچه  شدن ذهنی و عینی و شاخص کلی عرفی شدن رابطۀ مثبت و معنی

  شود.  تر می گرایی دانشجویان بیشتر شود نگاه آنها عرفی علم

هاي مدرنیته بر عرفی شدن دانشجویان از الگوسازي به منظور بررسی مدل علّی تأثیر مؤلفه

نشان داده شده  2یج تحلیل معادالت ساختاري در شکل نتا  استفاده شد. 1معادالت ساختاري

هاي سازة مکنون عرفی ترین معرفاست. همان طور که در مبانی نظري نشان داده شد، مهم

هاي سازة ترین معرفاند. ضمن اینکه مهم شدن، عرفی شدن ذهنی و عرفی شدن عینی بوده

نشان داده  2. همان طور که در شکل گرایی بودشدن و علم مکنون مدرنیته، فردگرایی و جهانی

است که  47/0هاي مدرنیته بر عرفی شدن دانشجویان شده است، میزان تأثیر مؤلفه

هاي مدرنیته باعث دهندة رابطۀ مستقیم و مثبت این دو متغیر است، یعنی افزایش مؤلفه نشان

  افزایش عرفی شدن در دو بعد ذهنی و عینی در بین دانشجویان شده است.

_______________________________________________________ 
1. structural equation modeling (SEM) 
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  هاي مدرنیته بر عرفی شدن دانشجویان. مدل معادالت ساختاري تأثیر مؤلفه2شکل 

  

دهد که مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است. به هاي برازش مدل نشان میشاخص

منظور بررسی برازش مدل پیشنهادي چند شاخص مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که مربع کاي 

رد از شاخص مربع کاي نسبی (تقسیم مربع کاي بر درجۀ آزادي) پذیاز حجم نمونه تأثیر می

آید. به دست آمد که مطلوب به حساب می 84/1استفاده شد. شاخص مربع کاي نسبی برابر 

شاخص دیگري به نام شاخص نیکویی برازش نیز محاسبه شد. دامنۀ تغییرات شاخص مذکور 

تر باشد، بیانگر برازش بهتر یک نزدیک شده به عدد بین صفر و یک است، هرچه مقدار محاسبه

 به دست آمد. 951/0برابر با  1مدل است. همچنین در مدل حاضر، شاخص نیکویی برازش

  

_______________________________________________________ 
1 goodness of fit index (GFI) 
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  سازي و عملیاتی کردن متغیرهاي پژوهش. نحوة شاخص7

  برازش  مدل  اختصار  نام شاخص  هابندي شاخصگروه

هاي برازش شاخص

  مطلق

  GFI 937/0  90/0<  GFI  شاخص نیکویی برازش

شاخص نیکویی برازش 

  1شده اصالح

AGFI  926/0  90/0<  AGFI 

  NFI  901/0  90/0<  NFI  2شاخص برازش هنجارشده

  CFI  947/0  90/0<  CFI  3شاخص برازش تطبیقی

  IFI  911/0  90/0<  IFI  4شاخص برازش افزایشی

هاي برازش شاخص

  مقتصد

شاخص برازش مقتصد 

  5هنجارشده

PNFI  623/0  صدم 50ز باالتر ا  

ریشۀ میانگین مربعات خطاي 

  6برآورد

RMSEA  053/0  08/0<  RMSEA  

کاي اسکوئر بهنجار شده به 

  درجۀ آزادي

CMIN/DF  13/2   3مقدار کمتر از  

  

(در برخی منابع کمتر از  1/0همچنین، ریشۀ خطاي میانگین مجذورات تقریباً باید کمتر از 

 IFIو  NFIو  CFIهاي است. میزان شاخص 053/0 شده برابر ) باشد، که در مدل ارائه08/0

است. با  9/0باشد، که در مدل مورد بررسی این مقادیر همه باالتر از  9/0نیز، باید بیشتر از 

توان گفت که مدل از برازش مطلوبی هاي به دست آمده میها و خروجیتوجه به شاخص

  برخودار است.

  

 گیري  بحث و نتیجه

در آن دین سابقۀ طوالنی در زندگی افراد و نهادهاي اجتماعی ایران کشوري است که 

هاي فرد ایرانی وابسته به دین است. عالوه بر این ساختار  داشته به صورتی که بسیاري از کنش

هاي دینی مورد ارزیابی قرار  هاي افراد  را بر مبناي گزاره سیاسی و اجتماعی سعی دارد کنش

هاي جدیدي در  آن مانند عرفی شدن باعث تغییرات و نگرش هاي بدهد. ولی مدرنیته و مؤلفه

_______________________________________________________ 
1 adjusted goodness of fit index (AGFI) 
2 normed fit index (NFI) 
3 comparative fit index (CFI) 
4 increase fit index (IFI) 
5 parsimony normed fit index (PNFI) 
6 root mean square error of approximation (RMSEA) 
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گران نیست. بین برخی از اقشار جامعه شد که در آن دین دیگر محل ارزیابی رفتارهاي کنش

هاي مدرنیته در ابعاد عرفی شدن  این تحقیق به روش پیمایش به منظور بررسی تأثیر مؤلفه

   دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد بود. 

دهد که رتبۀ بعد ذهنیِ عرفی شدن در بین نتایجی که از این تحقیق به دست آمد نشان می

هاي دینی دانشجویان  توان گفت میزان بینش باشد. در واقع می دانشجویان در سطح متوسط می

در سطح باالیی است و عرفی شدن در سطح ذهنی و بینشی دانشجویان رسوخ نکرده است. 

(ساختاري) عرفی شدن به نسبت بعد ذهنی در بین دانشجویان باالتر بوده  میانگین بعد عینی

درصد از دانشجویان میانگین عرفی شدن عینی را زیاد پاسخ دادند. این  26است و بیش از 

شناسان نیز  سو است. نظریات جامعه) هم1394یافته با نتایج تحقیق پویافر و داوري مقدم (

افتد چون  جوامع جهان سوم به مانند جوامع غربی اتفاق نمی تأکید دارند که عرفی شدن در

هنوز سنت و دین پایگاه خود را در بین مردم حفظ کرده است. هرچند برخی از مدعیات در 

سو بوده است، ولی به معناي این  زمینۀ گسترش فرآیند عینی عرفی شدن با نتایج تحقیق هم

  ه باشد. نیست که همۀ ابعاد زندگی دانشجویان عرفی شد

داري بین جنسیت دانشجویان و عرفی شدن  یافتۀ دیگر تحقیق نشان داد که تفاوت معنی

) و 1390(ذهنی و عینی) وجود ندارد. نتایج این یافته با نتایج تحقیق افشارکهن و همکاران (

سو نیست. باید بیان داشت که چون نمونۀ این تحقیق دانشجویان  ) هم2004کنعان و همکاران (

بینی نسبت به پدیدة  باشند لذا تفاوت نگرشی و جهان ع کارشناسی ارشد و دکتري میمقط

-به این معنا که با افزایش تحصیالت افراد، به نظر می  عرفی شدن بین دو جنس وجود ندارد.

شود. یافتۀ دیگر رسد نقش جنسیت به عنوان متغیري اثرگذار بر فرایند عرفی شدن کم می

یانگین عرفی شدن افراد مجرد از افراد متأهل بیشتر است. نتایج این تحقیق نشان داد که م

سو نیست. در تبیین این یافته باید  ) هم1390یافته با نتایج تحقیق افشار کهن و همکاران (

گفت که افراد مجرد بر اساس رویکرد دورکیم پایبندي کمتري نسبت به معیارهاي اجتماعی و 

در بین آنها رواج بیشتري دارد. در مقابل چون افراد متأهل  سنتی دارند و عموماً فردگرایی

دهند نوایی نشان میها و قواعد دینی همتجربۀ زندگی اجتماعی را دارند بیشتر نسبت به سنت

  و طبیعی است که میزان عرفی شدن در بین آنها از افراد مجرد کمتر باشد.

ایی هم با عرفی شدن ذهنی و نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که فردگر

ساختاري و هم با شاخص کلی عرفی شدن که از ترکیب دو بعد (ذهنی و عینی) به دست 

فر و هاشمی  دار دارد. نتایج این یافته با نتایج تحقیق هاشمیان آید رابطۀ مثبت و معنی می

که عقاید  باشد. طبق چارچوب نظري تحقیق، فردگرایی این ظرفیت را دارد سو می ) هم1392(
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و عملکرد اجتماعی دین را زیر سؤال ببرد و همین امر زمینه را براي بسط عرفی شدن هموارتر 

) افزایش فردگرایی از عوامل مؤثر بر فرآیند عرفی شدن 1377( 1سازد. همچنین طبق نظر ویلم

از  شود، زیرا درصد زیادي از افراد جامعه در اثر رشد فردگرایی تمایل دارند که محسوب می

  کلیسا مستقل شوند و خود به صورت فردي دین خویش را تبیین نمایند.  

شناسی اعتقاد دارند که دینداري همبستگی اجتماعی افراد را افزایش  اندیشمندان جامعه

شود چون در  دهد به صورتی که این افزایش دینداري منجر به کاهش سطح عرفی شدن می می

جمعی بر منافع فردي ارجحیت دارد و افراد نیازهاي خود را  ها و منافع دینداري توجه به ارزش

کنند. با ظهور فردگرایی مدرن افراد  سنجند و انتخاب می بر مبناي نیازهاي اجتماع و جمع می

هاي  ها در بسیاري از موارد با گزاره هاي خود رهاتر شدند به صورتی که این انتخاب در انتخاب

دهد منافات دارند و این امر خود منجر به افزایش عرفی  ج میگرایی را تروی دینی که روح جمع

  شدن جوامع خواهد شد. 

گرایی فرهنگی و عرفی شدن رابطۀ  هاي این پژوهش نشان داد که بین جهانهمچنین یافته

هاي مدرنیته  دار وجود دارد. اندیشمندانی مانند گیدنز اعتقاد دارند که بسط ارزش مثبت و معنی

هاي اصلی منطق درونی تعامالت فرهنگی  ا و نمادهاي عرفی شدن از ویژگیاز جمله باوره

ها و باورهاي  اي از ارزش باشد. تعامالت فرهنگی بین المللی، افراد را با گستره جهانی می

هاي سنتی تفکر، احساس عمل  سازد و از این رهگذر قطعیت و جزمیت شیوه گوناگون مواجه می

  ).41: 1378دهد (گیدنز،  برد و بازاندیشی افراد را افزایش می را در نزد آنها زیر سؤال می

گذارد، تجربیات مستقیمی است که  آنچه تأثیري بالفصل بر روي کنش و نگرش افراد می

آورند. حال هر چقدر محتواي  افراد از رهگذر تعامالت روزمرة خودشان با دیگران به دست می

شود، با تجربۀ افراد در زندگی  ها انجام می ۀ رسانهتعامالت فرهنگی جهانی که عمدتاً به وسیل

توانند آن را درك کنند و در صورت مفید بودن پذیرا شوند.  روزمره نزدیک باشد، بهتر می

شان درگیر  توان نتیجه گرفت که اگر افراد در تعامالت مستقیم و تجربیات روزمره بنابراین می

یشان محسوس و مشهود و مفید جلوه دهد، امکان هاي مدرن را برا ساختارهایی باشند که ارزش

  شود.  هاي عرفی رایج در تعامالت فرهنگی جهانی برایشان بیشتر می پذیرش و هضم ارزش

گرایی و عرفی شدن و ابعاد آن رابطۀ  در نهایت نتایج به دست آمده نشان داد که بین علم

است که  2شدن استیو بروس دار و مثبت وجود دارد. یکی از اندیشمندان نظریۀ عرفی معنی

گرایی در بروز فرایند عرفی شدن کرده است. وي اعتقاد دارد اثرات  تأکید اساسی بر نقش علم

_______________________________________________________ 
1 Jean-Paul Willaime 
2 Steve Bruce 
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سکوالرساز علم ناشی از تعارض ادعاهاي معطوف به امور واقع نیستند، بلکه بیشتر حاصل 

ادامه پیامدهاي تلویحی نگرش علمی به نظم جهان و چگونگی سیطره بر آن است. بروس 

هاي اندیشه تضعیف  دهد تکثرپذیري پروتستانی باعث شد که سیطرة کلیسا بر همۀ حوزه می

  ). 1387شود که نتیجۀ آن استقالل بیشتر علم بود (بروس، 

باشد که چون میزان عرفی دهندة این یافته می همچنین مدل معادالت ساختاري نشان

هاي سازة مکنون عرفی شدن رفترین معشدن ذهنی در رتبۀ متوسط قرار داشت مهم

  دانشجویان، عرفی شدن ذهنی بود. 

گرایی و فردگرایی بودند. همچنین ترین معرف سازة مکنون مدرنیته، علمضمن اینکه مهم

دهندة رابطۀ  بود که نشان 47/0هاي مدرنیته بر عرفی شدن دانشجویان، میزان تأثیر مؤلفه

گرایی و هاي مدرنیته (فردگرایی و علمافزایش مؤلفه مثبت و مستقیم  این دو متغیر است. یعنی

  شود.جهانی شدن) در بین دانشجویان باعث افزایش عرفی شدن آنها می

باشد. این تحقیق تا حدودي  براي حل مسئلۀ اجتماعی ابتدا نیاز به شناخت آن مسئله می

اران اجتماعی بسیار گذ توانست برخی از ابعاد مسئلۀ عرفی شدن را تبیین کند که براي سیاست

ناپذیر  حیاتی است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که فرآیند عرفی شدن اجتناب

باشد و هر کشوري با توجه به بافت و زمینۀ فرهنگی و اجتماعی خود برخی عناصر این  می

درنیته کند. همچنین دانشگاه یکی از نهادهاي مهم در فرایند م پدیده را در درون خود هضم می

گرایی است که نهاد دانشگاه حامل این  هاي مهم مدرنیته علمشود. یکی از مؤلفهمحسوب می

باشد. دانشجویان در نسبتی که با علم دارند، به صورت مستقیم و غیر بخش از مدرنیته می

انه گرایگیرند و هم رفتار و هم نگرش آنها ابعاد عرفیمستقیم تحت تأثیر جریان مدرنیته قرار می

کند. با عرفی شدن همچنین عناصر مدرنیته به عنوان موتور و محرك عرفی شدن با پیدا می

تأثیرگذاري بر نگرش و تفکر جوانان و دانشجویان زمینۀ مناسب را براي رشد و گسترش عرفی 

  شدن مهیا کرده است.  

  

 منابع

، ویراستار مالکوم ته، مفاهیم انتقاديجامعۀ سنتی و جامعۀ مدرن: مدرنی )1381اسپنسر، هربرت (و دیگران) (

  واترز، ترجمه منصور انصاري، تهران: انتشارات نقش جهان.

تهران:  ،گرایی و تجددطلبی در ایران بین دو انقالبشناختی سنتبازخوانی جامعه )1383افشارکهن، جواد (

  انتشارات آواي نور.
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بررسی وضعیت عرفی شدن دانشجویان و " )1390(پور، محمدعلی  عیل؛ سلیمانافشارکهن، جواد؛ باللی، اسما

شناسی جامعه ،"دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا)برخی عوامل مؤثر بر آن (در میان دانشجویان 

  . 135- 158، 1، شمارة 41، پیاپی 22کاربردي، دورة 

ترجمه افشار امیري،  ،ی ان ه ج  ت اس ی ر و س گ زش ی خ  ن افول سکوالریزم: دی) 1377برگر، پیتر ال. (و دیگران) (

  تهران: نشر پنگان. 

  تهران، گام نو. ،مترجم محمدمسعود سعیدي ،مدل سکوالر شدن غرب) 1387بروس، استیو (

  تهران: گام نو.  ،موانع توسعۀ سیاسی در ایران )1380بشیریه، حسین (
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