
 

 از نگرکالن و بولی (. تحلیلی1396) مهدی ،رفیعی بهابادیو  طالبان، محمدرضا

 .9ـ3۲(، 1۰) 4 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، ایران. در شدن عرفی

 ایراندر عرفی شدن نگر از و کالنبولی  یتحلیل

 ۲مهدی رفیعی بهابادیو  1محمدرضا طالبان

 12/10/1396  تاریخ پذیرش:                                                       18/04/1396تاریخ دریافت:  

 چکیده

چهار پردازد. در این راستا شدن در ایران میی دخیل در فرایند عرفیبررسی عوامل علّ بهمقاله حاضر 

گرایی، صنعتی شدن، رفاه اقتصادی و برابری اقتصادی برای تبیین عرفی شدن در نظر علم ةکنندتبیین

های ایران و تکنیک اتخاذ شده برای انجام تحقیق جبر بولی بوده است. استان ،گرفته شد. واحد تحلیل

ان بر ایرهای استانترکیب ثابت و قابل اعتنایی برای وقوع عرفی شدن در نتایج این مطالعه نشان داد 

شود که شاید بتوان آن را به عدم فوق و بر اساس تحلیل بولی استخراج نمی کنندةعوامل تبییناساس 

 بر وقوع عرفی شدن در ایران مرتبط دانست. شروطی این ارتباط علّ

 .نابرابری اقتصادی ؛رفاه اقتصادی ؛صنعتی شدن ؛گراییعلم ؛عرفی شدن :هاکلید واژه

  

                                                           
 qtaleban@yahoo.com، پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی ،گروه جامعه شناسی دانشیار -1

دانشگاه تربیت مدرس )نویسنده مسئول(  ،سیاسیدانشجوی دکتری جامعه شناسی  -۲
mehdirafieebahabadi@gmail.com 
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 لهامس بیانمقدمه و  -1

های زیادی بوده و در اکثر تحوالت عه ایران منشأ تحوالت و دگر گونیدین در طول تاریخ جام

 1357جامعه، نقش مؤثری را داشته است. یکی از بزرگترین این تحوالت، انقالب اسالمی در سال 

از انقالب  بعدبود که بنا به اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان دین یکی از علل اصلی آن بوده است. 

 هایدهی به کنشاسالمی هم دین در جامعه ایران در سطوح مختلف نفوذ زیادی داشت و در شکل

ی اای یافت به گونهافراد مؤثر بود. بعد از انقالب اسالمی دین در عرصه اجتماعی حضور گسترده

 ر عصری کهریزی گردید. بر این اساس دکه ساختارهای نظام سیاسی بر پایه دین اسالم طرح

راندند در ایران پس از های سکوالریزاسیون سخن از حذف دین از عرصه اجتماعی میاکثر نظریه

گردید  پردازان انقالبانقالب دین به عرصه اجتماعی بازگشت. این انقالب که باعث شگفتی نظریه

در جامعه ها از حذف دین بینی آنشناسان دین را برانگیخت و پیشهمزمان تحیر برخی جامعه

های این خیزشبر  (198۲)ویلسون، پردازاننظریه برخی گرچهجدید را با چالش مواجه کرد. 

-هدستدین در آخرین خاکریز  هایآخرین تالشذیل ها را دینی وقعی ننهاده و امثال این خیزش

های مشابه باعث تجدید نظر در برخی آرای اسالمی و جریانبندی کردند با این حال انقالب 

پردازان متعلق به شناسان این حوزه گردید. نمونه چرخش حداکثری در آرای این نظریهجامعه

( از 1967) ان مقدسبپردازی خود در کتاب سایپیتر برگر است. برگر که در دوران اول نظریه

پس از مشاهده برخی تحوالتی که در عرصه دین در برخی جوامع مدافعان تز سکوالریزاسیون بود 

افتاد از آرای اولیه خود عدول کرد. برگر تا آن جا پیش رفت که ضمن حمله به دانشگاهیان اتفاق 

های هنگفتی را صرف مطالعه پدیده بنیادگرایی هایی با هزینهو مؤسسات تحقیقاتی که پروژه

آن چه نادرست است پدیده بنیادگرایی نیست، بلکه آگاهی و علم ماست »کنند چنین نوشت: می

ناکافی است.  پدیده ای که درك آن مشکل است روحانیون ایران نیستند بلکه اساتید  که ناقص و

(. او بر این 18: 138۰)برگر، « اندکه در این زمینه منفعل عمل کرده دانشگاهی آمریکا هستند

باور بود که جهانی که ما در آن زندگی می کنیم به جز چند استثنا همانند گذشته و حتی در 

بیشتر از گذشته دینی است و این به معنای آن است که کل ادبیاتی که دانشمندان برخی مناطق 

ای است اند دارای نقایص عمده و عدیدهتئوری سکوالریزاسیون بر آن نهادهعلوم اجتماعی،نام 

ق اطف عمیاز نظر وی چیز غیر عادی که نیاز به تبیین داشته باشد وجود ندارد. عو (.118)همان: 

 هاست که نیازمند تبیین است. برای جامعه شناسیاند، این فقدان آنوجود داشته دینی همواره

 (.5۲: همانتر از مدارس دینی قم است )دین، دانشگاه شیکاگو موضوع جالب

 د. اینبه حیات خود ادامه دا های سکوالریزاسیوننظریه رغم این انتقادات جریان اصلیعلی

ه اند کاند، شرایطی را ذکر کردهدر جامعه نوین تئوریزه شده قش آنکه در مورد دین و ن هانظریه
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تر خواهد شد. فرض اساسی با حصول آن شرایط، دین و نقش آن در دنیای جدید هر روز کم رنگ

جتماعی اختار اها و رفتار دینی توسط تغییرات سها این است که تغییر در ایدهبیشتر این نظریه

ونه نظریات عواملی همچون تنوع و تکثر فرهنگی، رشد و توسعه شود. این گو فرهنگی تبیین می

اقتصادی و اجتماعی، گسترش روحیه علمی و عقالنیت را به عنوان تغییراتی ساختاری ذکر 

 شود. می 1کنند که باعث وقوع جریان سکوالریزاسیونمی

گیری انقالب زی انقالب اسالمی در ایران و شکلهمان طور که پیش از این نیز گفته شد پیرو

اسالمی منجر به استقرار قوانین و هنجارهای اسالمی در صحنه عمومی جامعه گردید و حکومت 

های حاصل از انقالب طی سه دهة متمادی سعی در دینی کردن ارکان جامعه و تربیت انسان

تماعی جا -پذیری کرد. از سویی دیگر، توسعه اقتصادیهای مختلف جامعهمومن با استفاده از شیوه

از اهداف اصلی  گرایی، توسعه علم و علمو ایجاد رفاه و کیفیت زندگی مناسب برای شهروندان

از  نیز ها و از جمله جمهوری اسالمی در طول سه دهه گذشته بوده و همچنانتمام حکومت

های سکوالریزاسیون که رابطه معکوس رود. مطابق تمام نظریهاهداف اصلی حکومت به شمار می

ه نظر کنند، ببندی شهروندان به دین برقرار میسطح توسعه و نوسازی کشورها و میزان پایبین 

رسد که دو استراتژی جمهوری اسالمی مبنی بر اسالمی کردن جامعه و افراد از یک طرف و می

اجتماعی از طرف دیگر یک پارادوکس به شمار رود. به بیان  -همچنین ایجاد توسعه اقتصادی

های سکوالریزاسیون، موفقیت در هر دو استراتژی مذکور به طور همزمان اس نظریهدیگر، بر اس

ای که سازد این است که آیا رابطهسؤالی که ذهن را به خود مشغول میامکان پذیر نیست. حال 

کنند در ار میو میزان دینداری جوامع برقر های سکوالریزاسیون بین سطح توسعه یافتگینظریه

در  کننده موجودتبیین عواملتوان گفت میآیا به عبارت دیگر کند یا خیر؟ ق میمورد ایران صد

)افول  وقوع سکوالریزاسیوندر شرط الزم یا کافی  رابطه علی از نوع های سکوالریزاسیوننظریه

 یا خیر؟ اندداشتهدر ایران  دینداری(

 

 

                                                           
مفهوم سکوالریزاسیون  نزد جامعه شناسان در معانی مختلفی و در سطوح گوناگون به کار گرفته شده است ؛ به  -1

دین از )جدایی  طور کلی می توان گفت  سکوالریزاسیون در سه سطح دین)کاهش عناصر ماورائی دین(، جامعه

 (. 1985)دابلر، نهادها و ساختارها( و افراد )افول باورها و اعمال دینی( اتفاق می افتد
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 پیشینه پژوهش -2

 چارچوب نظری -2-1

از قبیل  ییراتیعمدتاً به بحثی ساختاری می پردازند که معتقدند تغنظریات سکوالریزاسیون 

، توسعه فناوری، صنعتی شدن و ... باعث شده است که دین و نقش آن در توسعه علم و دانش

جامعه معاصر کم رنگ شود و دینداری فردی رو به افول برود. اکثر این نظریات، بر این باورند که 

ین جریان را متوقف کرد و دیر یا زود، این جریان اکثر نقاط جهان را نمی توان به طور آگاهانه ا

 فرا خواهد گرفت.

به عنوان علت موجده  ،شناسی دینگرایی یکی از متغیرهایی است که در ادبیات جامعهعلم

-لمگرایی و عجریان سکوالریزاسیون از آن نام برده شده است. یکی از اندیشمندانی که اندیشه

ست که وبر معتقد اگرایی را در توسعه فرایند سکوالریزاسیون مؤثر دانسته است ماکس وبر است. 

اد و تمام ابع این مبنا استوار است که همه چیز برای آدمی قابل محاسبه است عقالنیت مدرن بر

و همین مبناست که  قرار دهد و بر همه چیز مسلط شود تواند مورد تحقیقزندگی را انسان می

ا جهان بینی وحدانی و نظام ارزشی دینی ناسازگار است. وبر مدرنیزاسیون را فرایند عقالنی شدن ب

یا افسون زدایی روزافزون از جهان تعریف کرده  1فزاینده در همه عرصه های زندگی و راززدایی

ن را کنش عقالیی معطوف کند که وبر آنوع خاصی از کنش اجتماعی رشد می است. در این جهان

ایز که متضمن محاسبه گیری عقالنی نظامی از اهداف فردی متمنامد، یعنی جهته هدف میب

(. وبر در توصیف 38: 1381ها و پیامدهای نوع خاصی از کنش است )تامسون، سنجیده فرصت

دانیم یا باور است که ما میمعنایش بیشتر این »گرایی جهان مدرن می نویسد: عقل معنای

اسرار  یچ قدرتظه به شرط آن که اراده کنیم می توانیم ثابت کنیم که اصوالً هایم که هر لحکرده

وانیم تصه این که میپیش بینی که در جریان زندگی مداخله کند وجود ندارد. خالآمیز و غیر قابل 

(. در جهان افزون زدوده مدرن، 78: 1368)وبر،  «هر چیزی را به وسیله پیش بینی مهار کنیم

ها از وسایل جادویی ه بر ارواح یا درخواست کمک از آندارد که شخص برای غلبدیگر لزومی ن

 یرد. این همانگاز محاسبات و ابزار فنی انجام میکمک بگیرد. حل مشکالت، تنها با استفاده 

دایی ت که باعث دین زگرایی آن فرایند کلیدی اسگرایی در نظر وبر است. اندیشهمعنای اندیشه

ترین بخش این فرایند است. طبق نظر وبر جهان نگری شود و پیشرفت علمی مهماز جامعه می

رفت عقالنی در آن به طرز بی علمی نه تنها منطق مستقل خود را دارد یعنی حوزه فکری که مع

گر ای بر دینوردد، دانش به طرز فزایندههای زندگی را در میکند بلکه دیگر حوزهای رشد میوقفه
                                                           

1- Demystification 
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اند، را حوزه دین را به قلمرو خصوصی میگذارد تا این که حوزه فکری نه تنهر میها تأثیپیشه

: 1387کند )شرودر، وصی درون حوزه های دیگر منتقل میبلکه عدم عقالنیت را نیز به قلمرو خص

1۰8.) 

ط ماند محدوده روابر دینی تنها جایی که برای دین میوبر بر این باور است که در جهان غی

ها از حوزه حیات عمومی به قلمرو زندگی عارفانه ترین ارزشی است؛ واالترین و غاییبین شخص

وحدت بخش اجتماعی اند. دین به عنوان عامل روابط بین شخصی به عقب رانده شدهیا برادرانه 

ساخت از فعالیت باز ایستاده است های حیات انسانی را به یکدیگر مرتبط میکه تمام جنبه

گوید در جهان به غایت عقالنی که در حتی وبر از این فراتر رفته و می (.۲67-۲68: 1387)ترنر،

ها ایی داشته باشد درون وجدان انسانآن از هر نوع قدسیت و فرهمندی خالی است دین اگر ج

و یا در عالم باالست. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که در بحث از دین زدایی، وبر 

بلکه سخنش این است که جامعه نوین، خدایان فراوان « خدا مرده است»فت که هیچ گاه نگ

 فت،متنازعی دارد که قدرتی ندارند؛ توسعه علم و تخصصی شدن فزاینده تمام حوزه های معر

ه این شود. اما به همین دلیل کتفسیرهای بی شماری از واقعیت می ها وموجب جهان بینی

وان ادعای هیچ ارزش مطلقی داشته باشند. در این جهان دیگر تتفسیرها بی حد و حصرند نمی

لحظات ارتقای روحی فرهمندانه یا نقطه اوج اخالقی وجود ندارد، در عوض انسان نوین در یک 

دشت بی کران بدون افق، یعنی ابدیت غیر دینی تهی از معنای غایی بشر به سر می برد، در سطح 

گذارد که پیشرفت علم قادر به پر کردن آن نیست ای میدین زدایی، خأل اخالقی به جعمومی، 

 (.۲64و خدایان کهن نیز نمی توانند آن را مجدداً تصاحب کنند )همان: 

رایی در گنیز بر نقش علمکه یکی از متفکرین مهم نظریه سکوالریزاسیون است استیو بروس 

از علم است اثرات سکوالر س بروز و تشدید فرایند سکوالریزاسیون تأکید کرده است. بروس معتقد

عمدتاً ناشی از تعارض ادعاهای معطوف به امور واقع نیستند، بلکه بیشتر حاصل پیامدهای تلویحی 

کند تکثرپذیری سیطره برآن است. وی تصریح مینگرش علمی به نظم جهان و چگونگی 

)بروس،  زودعلم اف های اندیشه ورزی بر استقاللا تضعیف سیطره کلیسا بر همه حیطهپروتستانی ب

۲۰11 :43). 

 گرایی در بروز فرایند سکوالریزاسیونویلسون نیز از جمله اندیشمندانی است که بر نقش علم

تأکید کرده است. گذر از گمنشافت به گزلشافت، ارزش های سنتی را سست،تفکر عقالنی را بیش 

ی گوناگون هامتعاقباً عناصر دینی را از حوزه بندد ودر فرایندهای اجتماعی به کار می از پیش

 سازد.زندگی اجتماعی خارج می
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تفاوتی های علم جدید و ظهور مشرب تحقیق تجربی، بیطالیه

مفاهیم کلی منتظم،  در مشاهده و تجربه و نیاز محسوس به

ای در باب طبیعت و جامعه مطرح ساخت. مفروضات تازه

به رد و طرد  دانش تجربی هممند هماهنگی عقالنی و دستگاه

گرایانه مأثور و متداول و هم به آگاهی تصورات ماورالطبیعه

انسان از توانایی خویش به مهار کردن طبیعت و سامان دادن 

به رفاه اقتصادی و اجتماعی خود انجامید. در نهایت شک آیینی 

منبع مضمری برای برای همیشه در علم ماندگار و نهادی شد و 

.. های نیازموده و آزمون ناپذیر فراهم آورد.ا فریضهمعارضه ب

های تولیدی و پیدایش و تحول کاربست علم به ویژه در فعالیت

فنون جدید، از احساس وابستگی انسان به الوهیت کاست... 

زندگی روزمره جز در درزها  احتمال مداخله ماورالطبیعه در

یعنی در اشتغاالت و عالیق  های سازمان اجتماعیوشکاف

ر تاقلیتی از مردم هر روزه نامقبول ای و آن هم صرفاً برایحاشیه

می شد... قابلیت های روز افزون انسان برای ارزیابی و تأمین 

 هنیازهای خویش، به مسلم گرفتن این فرض منجر شد که رفا

ریزی اجتماعی است نه موکول و سعادت اجتماعی در گرو برنامه

های پیشین گذشته بر مشیت الهی. در حالی که در دوران به

و گذشته ای بود که به واسطه حقایق ابدی  -حال غلبه داشت

رو به سوی آینده جامعه جدید  -مفروض دین تقدس یافته بود

ای که دیگر به معنای رستگاری اخروی در یک داشت، آینده

 د... سرانجامجهانی و مادی بوعالم ملکوتی نبود بلکه کاماًل این

حتی روابط شخصی و خصوصی نیز به اشتغال و استیالی فنون 

غیر شخصی درآمد و مسائلی که روزگاری اساساً متعلق و 

شدند به موضوعات عقالنی یموضوع ساحت قدس تلقی م

گردید. یدین نحو جریان    پذیر تبدیل ریزی های محاسبهبرنامه

ترهای غیر دینی پدید ها و بستر تحول اجتماعی، بافتگسترده

آورد و باعث شکل گیری الگوهای عمل اجتماعی عقالنی و به 

ها و مفروضات تی در آگاهی افراد شد که اندیشهخصوص تحوال
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های ناشی از آن را از روح و ذهن الطبیعه و منشمربوط به ماور

 (.139-141: 198۲انسان زدود )ویلسون،

به  توالریزاسیون متعاقب با ظهور جامعه گزلشافویلسون در پاسخ به این سوأل که چرا سک

گوید از آن جا که هدف دین رستگاری است و این موضوع امری گیرد، میقول تونیس صورت می

های عقالنی و معیارهای مبتنی بر تکنیکشخصی و کلی است، لذا یک غایت غیر حساس در برا

 (.155مان: یابد )هفایده برای جامعه مدرن ضرورت می-بر اصل هزینه

سازد در این اوضاع دینداری دیگر تکلیفی بر عهده اعضای جامعه ویلسون خاطرنشان می

ای برگرفته از است. وی با ادلهآمدهو داوطلبانه در به صورت امری کامالً دلخواهانه  نیست و

تنابهی عداد مدهد. مثالً او با استناد به تسکوالریزاسیون در غرب را نشان میمطالعات تجربی، روند 

دهد که قدرت و تأثیر کلیسای انگلیس طی صد سال اخیر کاهش یافته شواهد آماری نشان می

کلیسای  های تعمید، مناسک بلوغ، عضویت دردهد تعداد غسلاست. وی در این مطالعه نشان می

ه ب ها در مدرسه یکشنبه، تعداد معلمان مدرسه یکشنبه و اجتماعات عید پاكمحلی، تعداد بچه

شدت کاهش یافته که به عقیده او نشان دهنده این است که قدرت کلیسای انگلیس بر ذهنیات 

آورد. کشورهای اروپایی می مردم کاهش یافته است. وی همچنین شواهد مشابهی را برای دیگر

اند و معتقدند عضویت کردهاهد متضاد، را برای آمریکا بیان اما ویلسون در پاسخ به کسانی که شو

د، دهفتن این شواهد، به آن وزن کمی میاست، ضمن پذیرکلیسا روند رو به افزایشی داشته در

نویسد: افرادی که در گذشته رسد. او میو مذهب در آمریکا سطحی به نظر میچرا که به گمان ا

ن در ن وضعیت دیگسترش آشکار اعضای کلیسا را تفسیر کردند اغلب نسبت به سطحی بود

گیرد که اگر چه کنش مذهبی فزونی یافته، تهی اند و سپس چنین نتیجه میبودهآمریکا واقف 

است. بنابراین شواهد موجود را نباید اید مذهبی عامه نیز افزایش یافتهمغزی و بی محتوایی عق

 (.68: 1386ای راستین نیست )باوم، ی گرفت چرا که دین آمریکایی گونهچندان جد

 پردازان سکوالریزاسیون تأثیرگرایی نهفته است و از نظر نظریهمفهوم دیگری که در دل علم

تجربی  ن بر پایه تحقیقاتویلسومثبتی بر وقوع جریان سکوالریزاسیون دارد صنعتی شدن است. 

ند کمتر شوردمی که در تولید صنعتی درگیر میکند که این قانون را اثبات کند که  متالش می

ی ظهور دهای تاریخی، پردامنه و بلندمدتی که زمینه را برااند. وی معتقد است فراینمذهبی

است در خاورمیانه و آسیا استمرار کمتری داشته است اما با این حال سکوالریزاسیون فراهم کرده

تر شدن جوامع در حال توسعه فشارهای مشابهی در جهت کند با صنعتیتصریح می

توسعه تکنولوژیک در این جوامع »گوید: ی میمع وارد خواهد آمد. وسکوالریزاسیون به این جوا
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با کاستن از معنا و اهمیت دین در عملکرد نظام اجتماعی نتایج مشابهی را به بار آورده است ولی 

« الهوت در ناسوت»لول از آن جا که هنوز در ساختار این جوامع، مظاهر محلی بسیار زیادی از ح

های علنًا جادویی با اورت تنگاتنگ اعمال و روشدوکس مج، شواهد فراوانی از پارابرقرار است

توان دید. مسیر و مراحل جریان سکوالریزاسیون در پیچیده صنعتی را در این جوامع میفنون 

(. ویلسون معتقد است هم 14۲)همان: « این جوامع با آن چه در غرب اتفاق افتاده متفاوت است.

فزاینده عناصر  هایینی مورد هجوم معارضهمقرر شده د در اسالم و هم در یهودیت رفتارهای

باشند. وی چارچوب عقالنی حقوق و د که الزمه نظام اجتماعی جدید میانمعینی قرار گرفته

ها و عوامل بازدارنده اقتصادی، استفاده از آموزش برای ترویج ون، استفاده سامانمند از انگیزهقان

های عقالنی گرایانه و مصلحت اندیشانه و رویهملهای عه دانش تجربی از جمله الغای تلقیو اشاع

و همچنین استقرار یک نظام سیاسی که به جای اعمال اصول دینی به رفاه اقتصادی مردم توجه 

 (.144داند )همان: اشته باشد، از جمله این عناصر مید

م بر روی جریان تر از نقش علهای کارآمد مهمبه نظر بروس نقش توسعه فناوری

فناوری با کاهش زمینه توسل »نویسد: باشد. بروس به نقل از ویلسون میسکوالریزاسیون می

مردم به دین نقش نیرومندی در سکوالریزاسیون داشته است. انباشت تدریجی معرفت علمی به 

مردم قدرت فهم و تسلط بر حیطه هایی را دارد که روزگاری رازآلود بودند. پس نیاز و مجال 

از صرفاً  کند، بلکهو فناوری، آتئیست)ملحد( خلق نمی ن به تدریج فروکش کرد. علمتوسل به دی

ن (. بروس معتقد است که فناوری مدر44کاهند )بروس،همان: بسامد و جدیت دینداری مردم می

بخشد، یعنی شیوه خاصی از اندیشه که فارغ از میزان ادراکمان به انسان یک آگاهی فناورانه می

 کند که با اینس بر این نکته بار دیگر تأکید مییابد. بروحتی با امر قدسی آشتی نمین به رااز آ

شود اما این رویکردها غلب ادیان تناقض آشکاری دیده نمیهای اکه میان آگاهی فناورانه و آموزه

 ناهمسازی جدی دارد. او می نویسد: 

. دگذاراندکی برای فوران الوهیت باقی مینگرش فناورانه جای 

ا هاند بلکه فرضیات زیر بنایی آنعلم و فناوری ما را ملحد نکرده

یعنی  –شان کنیم م به طور خالصه در عقالنیت خالصهتوانیکه می

ناپذیر میان مادی به سان یک رشته روابط تغییرمالحظه جهان 

، هاوارگی اشیاء، بازتولید پذیری کنشها، قطعه ها و معلولعلت

هایمان از جهان مادی و تأکید بر مداوم در تبیینانتظار تغییرات 

لهی های اپیشینیانمان مستعد پذیرش انگاره ما را کمتر از -نوآوری

 (45ساخته اند )همان: 
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است رفاه یات نظری سکوالریزاسیون مطرح شدهمتغیر مرتبط تأثیرگذار دیگری که در ادب

شور و حرارت مذهبی را کاهش داده ،معتقد است که رفاه فزاینده اقتصادی است. استیو بروس

 کند.اغلب سنت های دینی تا حدی صدق میاست. وی بر این باور است که این مطلب در مورد 

ه لحاظ نظری، های عمده ادیان بزرگ دست کم باغلب شاخه

دانستند. یک شیوه تنزه جویی، کناره گرفتن قداست را در زهد می

نظریه های آرام بخشی در  از عالم اقتصاد است. محرومان اغلب

باب عدل الهی می پرورانند. این نظریه ها پیوندی میان شرایط 

 ها، نداری. در این نظریهندردکنامساعد معیشتشان و دین ایجاد می

به رحمت و التفات الهی  به جای این که فقدان محسوب شود

شود. رستگاران نادارانند. پس جای شگفتی نیست که با تعبیر می

بهبود اوضاع معیشتی، باید دین را بازنویسی کرد و در طی این 

ای از توان دین زائل رایند بسی محتمل است که بخش عمدهف

 (.4۲: ۲۰11شود )بروس، 

یکی دیگر از نظریه پردازانی که به موضوع سکوالریزاسیون پرداخته است اینگلهارت است. او 

ی در توضیح اصل امنیت می نویسد: داند. ویامنیت حیاتی را یکی از علل سکوالریزاسیون م

از جهت سطح توسعه سنگ بنای نظریه ما این فرضیه است که  ملل ثروتمند و فقیر جهان »

اجتماعی و در نتیجه از جهت شرایط اصلی زندگی، امنیت  -و نابرابری اقتصادی1انسانی پایدار

ارند.اندیشه امنیت انسانی در سال انسانی و آسیب پذیری در برابر خطرات بسیار با هم تفاوت د

های اخیر به منزله هدف مهم توسعه بین المللی پدیدار شده است... اندیشه مهم امنیت در ساده 

)اینگلهارت و نوریس، « های مختلف استگر رهایی از خطرات و ریسکترین مفهوم خود بیان

 داند. وی دو پارامتربسیار مهم مینی را برای دینداری (. اینگلهارت فقدان امنیت انسا33: 1387

اند. او دالزم برای بروز امنیت انسانی می توسعه اقتصادی و برابری اقتصادی اجتماعی را شرایط

ند، کع صنعتی میانه حال توسعه پیدا میمعتقد است که وقتی اقتصادهای کشاورزی فقیر به جوام

شوند مسیرهای مشابهی به وجود یتر تبدیل مر رفته و به جوامع پساصنعتی مرفهسپس جلوت

رایند کند فکند. وی تصریح میت انسانی را به طور کلی ایجاد میآید که شرایط اولیه امنیمی

 جکند تا کشورهای در حال توسعه از فقر شدید خاری شدن و توسعه انسانی کمک میصنعت

                                                           
1- Sustainable human development 
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دهد. آن مواجهند کاهش میبقا را که با ها و مخاطرات روزمره شده، به میزان زیادی بالتکلیفی

ند و از کرایط زندگی بیشتر مردم را عوض مینویسد: مرحله نخستین نوسازی شاینگلهارت می

(. 34-35کاهد )همان: ت ناگهانی وغیر قابل پیش بینی میشان در مقابل خطراپذیریآسیب

است  نسته و معتقداینگلهارت عامل مؤثر دیگر بر امنیت حیاتی را برابری اقتصادی و اجتماعی دا

کته کند. باید این نتر میان ثروتمند و طبقات حاکم را مرفهدر صورت نابرابری، رشد تنها نخبگ

ی را موجد سطوح فزاینده را افزود که اگر چه اینگلهارت توسعه انسانی و شرایط برابراقتصاد

عوامل وابسته به  داند، اما معتقد است این تعمیم حالت احتمالی دارد و نه جبری؛امنیت می

شرایط محیطی، پیش بینی دقیق این را که در هر جامعه خاص چه اتفاقی خواهد افتاد را غیر 

(. اینگلهارت بر اساس این اصل یعنی اصل امنیت حیاتی، 35-36ممکن می سازد )همان: 

 در صورت»ترین فرضیه او به این شکل است:  فرضیاتی را تدوین و آزمون کرده است. اصلی

افزاید، های دینی میر جوامع کمتر مرفه بر اهمیت ارزشسان بودن همه چیز، تجربه رشد دیک

(. دلیل اصلی 39)همان: « کاهداهمیت آن می در حالی که برعکس، تجربه شرایط امن تر از

منیت بیشتر، فوریت در شرایط ا 1اینگلهارت برای این ادعا این است که نیاز به خاطر جمعی دینی

کند )همان(. او معتقد است این مطلب به معنای این نیست که وقتی جوامع دا میکمتری پی

توسعه می یابند همه اشکال دین ضرورتاً از میان می روند؛ عناصر نمادین و پسماندها، نظیر 

دهند، حتی وقتی معنای واقعی ینی غالباً به حیات خود ادامه میمتابعت رسمی از هویت های د

(. او بر خالف نظریه بازارهای دینی)نظریه عرضه گرا( 39-4۰رفته باشد )همان: ها از میان آن

ر به های چشمگیست، برعکس تفاوتمعتقد است که تقاضاهای دینداری به هیچ عنوان ثابت نی

علت تجربه شرایط زندگی متفاوت در کشورهای فقیر و غنی مشهود است )همان(. اینگلهارت بر 

یط ناامنی مردم به این نیاز دارند که حاکمیت را قوی و خیرخواه ببینند این باور است که در شرا

کند، افرادی که در فشار عصبی به سر الف را مشاهده کنند. وی تصریح میحتی اگر شواهد خ

می برند به اطمینان خاطر در خصوص آن چه که روی خواهد داد نیاز دارند، زیرا در خطرند، 

و نیاز به حداکثر پیش بینی پذیری دارند، اما مردمی که در شرایط  فاصله شان تا خطا ناچیز است

ه توانند تحمل کنند و نیاز کمتری بته اند چیزهای مبهم بیشتری را مینسبتاً امنی پرورش یاف

نند. ککه بازدارنده های دینی تصریح می قوانین قابل پیش بینی مطلق و انعطاف ناپذیری دارند

در جوامع صنعتی برخوردار از امنیت اقتصادی، با شبکه رسمی »یسد: نواینگلهارت همچنین می

 لبانه درآمدکند و توزیع نسبتاً مساوات طمردم را از خطر فقر مطلق حفظ می امنیت اولیه که

                                                           
1- Religious Reassurance 
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گردد، احساس فزاینده امنیت موجب کاهش نیاز به قوانین مطلق و در خانوارها را موجب می

 (.4۰-41)همان: « شودتی میجه تضعیف هنجارهای مذهبی سننتی

بر همین مبنا وی معتقد است که فروکاهی اهمیت ارزش های دینی در کشورهای پساصنعتی 

به نوبه خود از مشارکت منظم در اعمال دینی که نمونه آن شرکت در مراسم عبادی و انجام 

 (.43منظم نماز یا مراقبه است کاسته است )همان: 

روط اعی، شرت هر دو شرط رفاه اقتصادی و برابری اقتصادی و اجتمبنابراین از دیدگاه اینگلها

اند و با هم شرط کافی را تشکیل می دهند، یعنی اگر در کشوری توسعه الزم برای امنیت حیاتی

اقتصادی و اجتماعی صورت پذیرد و درآمدها به صورت برابر توزیع نگردد باز هم امنیت حیاتی 

 (.11۲اند )همان: یت از آن درآمد و رفاه بی بهرهمعوجود ندارد چون قسمت اعظم ج

 فرضیه تحقیق -2-2

 1ارنها با روابط نامتقهای تحلیلی است که مبتنی بر نظریة مجموعهتحلیل بولی از جمله مدل

ای است که بنیانش بر است. در حقیقت، تحلیل بولی اساساً برای احراز و وارسی روابط مجموعه

و ۲۰۰4، 1987 )مثل، رگین تحلیل بولی شناسانگونه که روشهاست. همانمنطق مجموعه

( تأکید ۲۰۰8؛ ریهوکس  ۲۰۰4 و ۲۰۰1 ماهونی؛ ۲۰۰7رگین و رابینسون ؛  ۲۰۰5

ن شوند، و ایها به زبان شروط الزم و/یا کافی بیان میرویکرد مجموعهاند،فرضیات علّی در نموده

حلیل ت های آماری همچوناست که اکثر انواع تحلیلهگونه از علّیتزبان، مغایر با زبانِ همبستگی

های کوواریانس ساختاری بر آن ابتناء دارند. و مدل تحلیل رگرسیون، تحلیل عاملیهمبستگی، 

ها عبارتند از روابط ای در رویکرد مجموعهترین روابط مجموعهترین و مهمیدر حقیقت، چون اصل

شوند، ضرورت دارد که انشای فرضیات زیرمجموعگی که بعنوان شروط الزم و/یا کافی بیان می

های شرط الزم و/یا کافی صورت پذیرد تا حاکی از روابط زیرمجموعگی بین نیز در قالب گزاره

توان فرضیه بر اساس مباحث نظری ارائه شده میو  . از این رولعه باشدهای مورد مطامجموعه

 کرد:  فرمولهگونه اصلی تحقیق را این

                                                           
ــت که یک مدلِارتباط متقارن، که نوعاً محققان کمّی مورد مطالعه قرار می -1 تواند واحد می دهند، بدین معنی اس

ـــیح دهدیا تبیینهم وقوع و هم عدم کند. در مقابل، ارتباط نامتقارن یعنی تبیین وقوع یک وقوع یک پدیده را توض

ـــتپدیده بازنمای تبیین عدم ـــریح تفاوت وقوع آن نیس های های میان این دو نوع مدل ارتباط در تحلیل)برای تش

 (.1394علوم اجتماعی ر. ك. به: طالبان 
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گرایی، صنعتی شدن، رفاه اقتصادی و برابری اقتصادی اجتماعی شرط کافی ترکیبی از علم

عامل  4این  باشد. به عبارت دیگر، هر گاه کهوقوع سکوالریزاسیون )افول دینداری( در ایران می

 همزمان حضور داشته باشند، الجرم سکوالریزاسیون نیز حضور خواهد داشت. 

 روش تحقیق -3

 هاواحد و سطح تحلیل، جمعیت و داده -3-1

باشد که جمعیتی می« کشور ایران»و سطح تحلیل « استان»واحد تحلیل در این تحقیق 

 موجود بوده استها کننده و معلول برای آنمربوط به عوامل تبیینهای که داده استان ۲9معادل 

ولی برای دو بازة زمانی مربوط به  «مقطعی»دهد.طرح تحقیق از نوع را تشکیل می

 به اینباشند. های ثانویه میهای این مطالعه نیز از نوع دادهباشد. دادهمی 139۰و 138۲هایسال

سیستمی در هر استان  هایشاخصتحلیل با استفاده از  138۲های سال ترتیب که برای داده

تحلیل با استفاده از  139۰های سال )تعداد مساجد و اماکن مذهبی در هر استان( و برای داده

 سنجشهای حاصل از پیمایش های دینداری تجمیعی برای هر استان در سطح فردی )دادهیافته

 ( مد نظر قرار گرفت.دینداری مردم ایران

 مفاهیمسازی عملیاتی -3-2

های صنعتی استان به نسبت جمعیت آن استان از معرّف ارزش افزودة فعالیت صنعتی شدن:

و  138۲های های آن از سالنامه آماری مرکز آمار در سالبرای عملیاتی کردن استفاده شد.داده

 استخراج گردید. 139۰

ار بازمحصول ناخالص داخلی به قیمت »معرّف برای سنجش رفاه اقتصادی  رفاه اقتصادی:

مورد 1388و  138۲ ارئه شده توسط مرکز آمار کشور در سالبر اساس نتایج  «بر حسب جمعیت

 استفاده قرار گرفت.

ها هدانشگا و دانشجویان آموختگاندانش درصدگرایی، علممعرّف در این تحقیق  گرایی:علم

سالنامه آماری نتایج بر اساس هر استان سال  15باالی و مراکز آموزش عالی نسبت به جمعیت 

 باشد.می139۰و 138۲های مرکز آمار در سال

در اکثر تحقیقات تطبیقی برابری اقتصادی با شاخص ضریب جینی مورد  :برابری اقتصادی

گیرد. برخی پژوهشگران ضمن انتقاد به ضریب جینی برای سنجش برابری سنجش قرار می

درصد پایین جمعیت یک جامعه استفاده  ۲۰درصد باال به  ۲۰اقتصادی از شاخص نسبت درآمد 
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(. در این تحقیق نیز از همین معرّف برای ۲1: 1389، به نقل از طالبان ۲۰۰3اند )موراننموده

درصد باالی جمعیت به بیست  ۲۰گردید. هر چه نسبت درآمد سنجش برابری اقتصادی استفاده 

به  های مربوطدرصد پایین جمعیت کمتر باشد نشان دهنده برابری اقتصادی بیشتر است. داده

 («138۰-91) توزیع درآمد در خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور»این شاخص ازگزارش 

 د.گردی که توسط مرکز آمار منتشر شده است استخراج

سکوالریزاسیون )عرفی شدن( در نزد صاحب نظرانی که معتقد به وقوع این  عرفی شدن:

شود، اگر چه اکثر صاحب نظران این سطوح را از هم یان هستند در سطوح مختلف ظاهر میجر

-جستهاند. بردر همه این سطوح را تبیین نکرده تفکیک نکرده و در نظریه خود سکوالریزاسیون

که تقسیم بندی از سطوح مختلف این پدیده را به عمل آورده است کارل  ترین صاحب نظری

و « ردف»، «دین»می باشد. طبق نظر دابلر سکوالریزاسیون فرایندی است که در سه سطح  1دابلر

(. طبق نظر دابلر سکوالریزاسیون در سطح دین به این 377: 1985رخ می دهد )دابلر، « جامعه»

روحانی کاسته شود. این فرآیند های ماورالطبیعی و دین از جنبهاست که در خود ساحت  معنی

ها منجر تواند به حذف برخی از آموزه های دینی یا الاقل عقب راندن و تخفیف اهمیت آنمی

شود. بنابراین می توان سکوالریزاسیون در سطح دین )یا همان سکوالریزاسیون درون دینی( را 

های دینی که کارکرد آشکار و قصد ها و قرائتتحول در برداشتریف کرد: تغییر و این گونه تع

شده آن حفظ و تقویت دین در دنیای نوین است که البته معموالً این تحوالت دارای ادلّه درون 

 (.14: 1387دینی هستند )بروس، 

اما سکوالریزاسیون در سطح فردی به معنی افول اعتماد به آموزه های دینی و کاهش مشارکت 

 ،دینی توسط افراد است به طوری که ایمان و اعتقاد قلبی آنان رو به سستی می رود. به این سطح

 شود.سکوالریزاسیون خرد هم گفته می

)سکوالریزاسیون نهادی و اجتماعی( به این معنی است که  سکوالریزاسیون در سطح جامعه

ت، تعلیم و تربیت و... از اد، سیاسدین ، نفوذ اجتماعی خود را بر سایر نهادها، مانند نهاد اقتص

دهد. به این سطح، سکوالریزاسیون در سطح کالن هم گفته می شود. دابلر معتقد است دست می

تواند به صورت کامل ازسکوالر شدن نظام اجتماعی نتیجه ردی نمیکه شرایط دینی در سطح ف

ور مح گرایی منفعتشود؛ عوامل دیگری نظیر فردی شدن تصمیمات، سنت زدایی، تحرك، فرد

یمانی اظام اجتماعی را از دالیل اصلی بیاشند. اما دابلر عرفی شدن نبدر این خصوص تأثیرگذار می

(. وقوع و پیشروی این فرایند در سطوح سه گانه بر ۲3۰: 1999داند )دابلر، در سطح فردی می

                                                           
1Dobbelaere 
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اشد. آن چه از مفهوم عرفی بثیرات لزوماً هم سو و هم جهت نمییکدیگر تأثیرگذار است اما این تأ

های معموالً در سنجهشدن در این تحقیق مدنظر است کاهش باورها و مشارکت دینی است. 

، فیعاط)فردی و جمعی(، تجربه دینی یا دینداری  عمل یا مناسک، یا باور بعد اعتقادی 5دینداری 

: 1384زند، )شجاعیشود های دینداری در نظر گرفته میبه عنوان شاخصو دانش دینی  پیامدی

36 .) 

از هر  های فردیاز نوع تجمیع داده عرفی شدندر این تحقیق نیز سعی شده برای سنجش 

 5 وعمجم ازیک گویه در نظر گرفته شود. بنابراین حداقل )به جز دانش دینی( کدام از این ابعاد 

ربوط های مدادهاست به این ترتیب که پس از ساختن فایل  ساخته شده عرفی شدنشاخص  گویه

انجام و سپس بر اساس بارهای عاملی و 1عاملیتحلیل  با سطح تحلیل استان،ها به این گویه

 ساختن مقیاس به روش موزون شاخص دینداری ساخته شد. تکنیکاستفاده از 

 -۲(، 63۰/۰)بار عاملی  احساس نزدیکی به خدا -1های مورد استفاده بدین شرح است: گویه

شرکت در نماز   -4(، 593/۰نماز خواندن )بار عاملی  -3(، 683/۰د خدا )بار عاملی اعتقاد به وجو

 (. 8۲۰/۰اعتقاد به رعایت حجاب )بار عاملی  -5( ۲69/۰جماعت )بار عاملی 

ذکر شده طبق دستورالعمل ساخت مقیاس به  های گویههایی که از جمع استان ،در نهایت

د. نکداللت میها شدن در آن استانعرفی باالترکسب کنند بر میزان  کمتریروش موزون، نمره 

سنجش دینداری نتایج پیمایش ملی از  دینداریهای های مربوط به شاخصذکر است داده شایان

 گردیدهشده است استخراج  انجام سازمان تبلیغات اسالمیکه توسط  139۰در سال  مردم ایران

 . است

عالوه بر استفاده از  ۲نتایج و جلوگیری از افتادن در دام مغالطه فردگرااما برای اتقان بیشتر 

گیری و سپس تبدیل به نرخ دینداری برای های آن در سطح فردی اندازهنرخ دینداری )که داده

 نیز یهای سطح سیستمهر استان گردیده است(  به عنوان شاخصی برای عرفی شدن، از داده

ران های ایاگر گفته شود که بهترین جلوه حضور دین در میان استاناستفاده شد. در این راستا 

های مذهبی شان ارائه خدمات جهت انجام کنشنسبت مؤسسات مذهبی است که کارکرد اصلی

های آمیزی بیان شده است. در حقیقت کنشباشد سخن داللتدر قالب مناسک و شعائر می

سم ها و مراهای مذهبی و نیز برپایی آئیناسبتمذهبی که در قالب مناسک و شعائر دینی در من

ت کمی از این روکنند. پذیرند معمواًل در اماکن و مؤسسات دینی نمود پیدا میمذهبی انجام می

                                                           
1- Factor Analysis 

های سطح فردی برای استنباط آید که نتایج به دست آمده از تحلیل دادهمغالطه فردگرا هنگامی پیش می -۲

 (184: 1391شود)رجوع شود به طالبان، های جمعی استفاده میپدیده
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تواند به نوعی بیانگر اهتمام مردم به مناسک و شعائر دینی در جامعه اماکن و مؤسسات دینی می

است در این مطالعه شاخص مورد نظر از ترکیب  ذکر به الزم(. 81: 139۲مورد نظر باشد )طالبان، 

 ساخته شده است.هر استان ها و اماکن عزاداری نسبت به جمعیت تعداد مساجد و تعداد حسینه

تر های بیشتعداد کمتری از اماکن مذهبی را نسبت به جمعیت دارا باشند استانهایی که استان

های طرح آمارگیری جامع ها از یافتهاین شاخص هایدادهگیرند. عرفی شده مد نظر قرار می

 استخراج شده است.  138۲فرهنگی کشور در سال 

های تجمیعی سطح بنابراین در این مطالعه دو تحلیل بولی انجام خواهد گرفت اول با داده

 . اماکن مذهبی به جمعیت( نسبت) یهای سطح سیستمفردی و سپس با داده

 های پژوهشیافته -4

 هاسازی و تحلیل دادهمادهآ -4-1

هاست. ها نیست، بلکه تحلیل مجموعههای آماری، تحلیل متغیربرخالف تحلیل، بولی تحلیل

گیرد؛ در حالی که، متغیر مربوط به چگونگی توزیع جموعه بر اساس مالك عضویت شکل میم

 های بولی با دو ارزشباید به مجموعه ی تحقیقمتغیرهاتمامی از این رو، فراوانی یک پدیده است. 

 د.شونتبدیل )با ُکد صفر( « مجموعهبیرون یا غیرعضو»)با کُد یک( و « مجموعه درون یا عضو»

یق، برای هر متغیر تحقنامتقارن هستند باید  ، ماهیتاً ایبا توجه به این که روابط مجموعهبه عالوه، 

.  برای مثال، متغیر : مقالة دهم(۲۰۰8گین )ر. ك. به: ر نماییمدو مجموعة هدف را مشخص 

ل در مقاب« صنعتی شدنبا درجه باالی  هایاستان»شود به دو مجموعة صنعتی شدن تبدیل می

خصلت غیرمتقارن مفاهیم و فرضیات  به دلیلدر واقع، «. صنعتی شدنبا درجه پایین  هایاستان»

در نظر بشرح ذیل دو مجموعه  ،تحقیقمتغیرهای این برای هر یک از  ایدر رهیافت مجموعه

 .شده استگرفته 

های با توسعه صنعتی استان»در مقابل مجموعه « ها با توسعه صنعتی باالاستان»مجموعه 

 «.پایین

 «.گراهای کمتر علماستان»در مقابل مجموعه « باال  گراییعلمبا  هایاستان»مجموعه 

 «.های با رفاه اقتصادی پاییناستان»در مقابل مجموعه « های مرفهاستان»مجموعه 

 «.اقتصادی ینابرابربا های استان»در مقابل مجموعه « اقتصادی یبرابربا های استان»مجموعه 

 «.غیرعرفیهای استان»در مقابل مجموعه « های عرفیاستان»مجموعه 
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دستورالعمل  از« وجود/عدم یا حضور/غیاب»دو ارزشی هایبرای تبدیل متغیرها به مجموعه

د کُ در قالبها استانبه این ترتیب که تقسیم بندی  ؛شداستفاده  ، فصل هشتم(1987رگین )

ا به جز همقایسه میانگین متغیر مربوطه در هر استان با میانگین سایر استانبرمبنای  1صفر و 

 استان اگر عدد دینداری در هرشدن مثال، در متغیر عرفیبرای . صورت پذیرفتاستان مربوطه 

رفته و صفر گکُد آن استان از عرفی شدن ، استان باالتر باشدآن ها به جز از میانگین سایر استان

ا هدر آن استان از میانگین سایر استان دینداریو چنانچه عدد  دارد؛ غیرعرفی داللت بر استان 

 . 1عرفی دارد گرفته و داللت بر استان 1کُد آن استان  ،تر باشدبه جز استان مربوطه پایین

ادی و اقتص مرفه، باالصنعتی توسعة ، باال گرایی)علمتحقیق ی داده های مربوط به شروط علّ

( به تفکیک های سطح فردیبصورت تجمیع دادهبرابری اقتصادی( و همچنین معلول )عرفی 

 کشور در جدول زیر منعکس شده است:های استان
 

های داده :)عرفی شدن معلولی و بر اساس شروط علّ ایرانهای جدول ارزش استان :1جدول 

 فردی تجمیع شده(

 استان

 پیامد شروط علی

 باال گراییعلم

(A) 

توسعة 

 باالصنعتی 

(B) 

 اقتصادی مرفه

(C) 

برابری 

 اقتصادی

(D) 

 عرفی 

(S) 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ آذربایجان شرقی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ آذربایجان غربی

 1 1 ۰ ۰ ۰ اردبیل

 1 1 1 1 ۰ اصفهان

 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ایالم

 ۰ 1 1 1 1 بوشهر

 1 ۰ 1 1 ۰ تهران

 ۰ 1 1 ۰ 1 خراسان جنوبی

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ یخراسان رضو

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خراسان شمالی

 ۰ 1 1 1 ۰ خوزستان

 ۰ 1 ۰ 1 1 زنجان

                                                           
ن مقایسه میانگین هر استان با میانگیای به ُکدیک و صفر یعنی الزم به ذکر است این رویه تبدیل اعداد فاصله -1

 ها به جز استان مربوطه برای همه متغیرها  مورد استفاده قرار گرفت.سایر استان
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 ۰ ۰ 1 1 1 سمنان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سیستان وبلوچستان

 1 ۰ ۰ ۰ ۰ فارس

 ۰ 1 1 1 1 قزوین

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ قم

 1 1 ۰ ۰ ۰ کردستان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کرمان

 1 ۰ ۰ ۰ ۰ کرمانشاه

 1 1 ۰ ۰ 1 یلویه وبویراحمدککه

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ گلستان

 1 1 ۰ ۰ ۰ گیالن

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ لرستان

 1 1 1 ۰ 1 مازندران

 1 ۰ 1 1 1 یمرکز

 ۰ 1 1 ۰ ۰ هرمزگان

 1 ۰ ۰ ۰ ۰ همدان

 ۰ 1 1 1 1 یزد

 
 زیر بازسازی کرد: جدول ارزش توان به شکل جدول فوق را می

 1(N=29های ایران )جدول ارزش علل عرفی شدن در استان :2جدول 

 شروط علی

 ترکیب

 یعلّ 

تعداد 

مشاهده 

 شده

تعداد 

 موارد 

 عرفی 

 د برونداد کُ

 عرفی 
 

 علم گرایی

 باال

(A) 

 توسعة

 االبصنعتی 

(B) 

 مرفه

 اقتصادی

(C) 

برابری 

 اقتصادی

(D) 
۰ ۰ ۰ ۰ abcd 1۰ 3 ۰ 

۰ ۰ ۰ 1 abcD 5 3 1 

۰ ۰ 1 1 abCD 1 ۰ ۰ 

۰ 1 1 ۰ aBCd 1 1 1 

۰ 1 1 1 aBCD ۲ 1 ۰ 

1 ۰ ۰ ۰ Abcd 1 ۰ ۰ 

                                                           
ستان -1 سی به دادها ستر ستفاده قرار گرفتند که  د  شانهای مربوط به همه متغیرها برایهایی در تحلیل مورد ا

 محال بختیاری از تحلیل کنار گذاشته شدند.  مهیا بود. به همین دلیل، دو استان البرز و چهار
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1 ۰ ۰ 1 AbcD 1 1 1 

1 ۰ 1 1 AbCD ۲ 1 ۰ 

1 1 ۰ 1 ABcD 1 ۰ ۰ 

1 1 1 ۰ ABCd ۲ 1 ۰ 

1 1 1 1 ABCD 3 ۰ ۰ 

اند معادله بولی مصداق در عرفی شدن داشتههایی از شروط که حداقل یک بر اساس ترکیب

 توان نوشت:عرفی شدن را به شکل زیر می

S=abcd+ abcD+ aBCd+ aBCD+ AbcD+ AbCD+ ABCd 

نتایج متناقضی به بار آورده به  abcdتوان دریافت که ترکیب اما با مروری بر جدول فوق می

استان  7همراه بوده است اما در استان این ترکیب با عرفی شدن  3این شکل که اگر چه در 

لذا احتیاط تحلیلی حکم به حذف این  ؛دیگر همین ترکیب با عدم عرفی شدن همراه بوده است

استان نیز همراه با  ۲استان همراه با عرفی شدن و در  3نیز در  abcDدهد. ترکیب ترکیب می

و  aBCd های. ترکیبشودعدم عرفی شدن بوده که بنا بر قاعده اکثریت این ترکیب حفظ می

AbcD  هر کدام فقط در یک استان وجود داشته و همراه با عرفی شدن بوده است و لذا در

استان همراه با  1نیز در  ABCdو  aBCD ،AbCDشود. ترکیب معادله بولی نگه داشته می

یاط حتها نیز بنا بر ااستان همراه با عدم عرفی شدن بوده است که این ترکیب 1عرفی شدن و در 

 شود.  شود. در نتیجه معادله فوق به صورت معادله زیر خالصه میتحلیلی حذف می

S=abcD+aBCd+ AbcD 

. لذا در bcDشود می AbcDبا  abcDسازی بولی حاصل ترکیب با استفاده از قاعده کمینه

 شود:نهایت فرمول زیر حاصل می
S=aBCd+bcD 

دوره مورد بررسی دو ترکیب باعث عرفی شدن شده این معادله حکایت دارد که در ایران در 

 است:

 ؛برابری اقتصادینا، رفاه اقتصادی و باالصنعتی توسعة ، پایین گراییعلم -1

 .و برابری اقتصادی رفاه اقتصادی پایین، توسعة صنعتی پایین -۲
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 رسیبه عبارت دیگر هر کدام از دو سناریوی فوق شرط کافی وقوع عرفی شدن در دوره مورد بر

 ایران شده است. های استاندر 

ن تعداد اماکبا شاخص پردازیم که عرفی شدن می در سطح سیستمی تحلیل بولیبه حال، 

-شروط علّی تحقیق )علمداده های مربوط به . گرفته استمذهبی به عنوان معلول مدنظر قرار 

دن همچنین معلول )عرفی شو گرایی باال، توسعة صنعتی باال، مرفه اقتصادی و برابری اقتصادی( 

 های کشور در جدول زیر منعکس شده است:در سطح سیستمی( به تفکیک استان

نسبت : )عرفی شدن معلولی و های کشور بر اساس شروط علّجدول ارزش استان :3جدول 

 اماکن مذهبی به جمعیت(

 استان

 پیامد شروط علی

 گرایی باالعلم

(A) 

 توسعة صنعتی باال

(B) 

 اقتصادیمرفه 

(C) 

 برابری اقتصادی

(D) 

 عرفی 

(S) 

 ۰ 1 ۰ 1 ۰ آذربایجان شرقی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ آذربایجان غربی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اردبیل

 ۰ ۰ 1 1 1 اصفهان

 1 1 ۰ ۰ ۰ ایالم

 ۰ 1 1 1 ۰ بوشهر

 1 ۰ 1 1 1 تهران

 1 1 ۰ ۰ ۰ چهارمحال وبختیاری

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خراسان

 1 1 1 1 ۰ خوزستان

 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 زنجان

 ۰ 1 ۰ ۰ 1 سمنان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سیستان وبلوچستان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ فارس

 ۰ 1 ۰ 1 1 قزوین

 1 1 ۰ ۰ ۰ قم

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ کردستان

 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 کرمان

 1 ۰ ۰ ۰ ۰ کرمانشاه

 1 1 1 ۰ 1 کهگیلویه وبویراحمد
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 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ گلستان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ گیالن

 1 1 ۰ ۰ ۰ لرستان

 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 مازندران

 ۰ 1 1 1 1 مرکزی

 ۰ ۰ 1 1 ۰ هرمزگان

 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ همدان

 ۰ 1 ۰ 1 1 یزد

 زیر بازسازی کرد: جدول ارزش توان به شکل جدول فوق را می

 (N=28های ایران )جدول ارزش علل عرفی شدن در استان :4جدول 

 شروط علّی

ترکیب 

 علی

تعداد 

مشاهده 

 شده

تعداد 

موارد 

عرفی 

 شدن

کُد 

 برونداد 

عرفی 

 شدن
 

 علم گرایی

 باال
(A) 

 توسعة

 صنعتی باال

(B) 

مرفه 

 اقتصادی

(C) 

برابری 

 اقتصادی
(D) 

۰ ۰ ۰ ۰ abcd 8 1 ۰ 

۰ ۰ ۰ 1 abcD 6 4 1 

۰ 1 ۰ 1 aBcD 1 ۰ ۰ 

۰ 1 1 ۰ aBCd 1 ۰ ۰ 

۰ 1 1 1 aBCD ۲ 1 ۰ 

1 ۰ ۰ ۰ Abcd 3 ۰ ۰ 

1 ۰ ۰ 1 AbcD 1 ۰ ۰ 

1 ۰ 1 1 AbCD 1 1 1 

1 1 ۰ 1 ABcD ۲ ۰ ۰ 

1 1 1 ۰ ABCd ۲ 1 ۰ 

1 1 1 1 ABCD 1 ۰ ۰ 

 

اند معادله بولی هایی از شروط که حداقل یک مصداق در عرفی شدن داشتهبر اساس ترکیب

 توان نوشت:عرفی شدن را به شکل زیر می

S= abcd+abcD+aBCD+AbCD+ABCd 
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عرفی شدن بر موارد عرفی است که تعداد موارد  AbCDو  abcDاما فقط در دو ترکیب علی 

های علی به دلیل اینکه هم مالزم با عرفی شدن و هم مالزم نشدن غلبه دارد بنابراین بقیه ترکیب

 ماند.اند حذف گردیده و فقط این دو ترکیب باقی میبا عرفی نشدن بوده

S=abcD   + AbCD 

 خواهد بود:آید که بدین صورت از ترکیب دو جمله فوق، جمله نهایی به دست می

S=bD(ac+AC) 

و برابری اقتصادی شرط الزم وقوع  پایینصنعتی  توسعةلذا بر اساس فرمول به دست آمده 

 ادیو رفاه اقتص پایین گراییهای علمعرفی شدن در دوره مورد بررسی است که با یکی از ترکیب

 اد.و رفاه اقتصادی شرط کافی را تشکیل خواهند د باال گرایییا با علم پایین

 گیرینتیجهبحث و  -5

مطالعه حاضر با هدف استخراج شروط الزم یا کافی برای وقوع فرایند عرفی شدن در ایران 

های عرفی شدن شرایطی برای وقوع فرایند عرفی شدن در نظر گرفته شده نگاشته شد. در تئوری

اگر چه هر کدام  که با تحقق آن شرایط دیر یا زود این جوامع را عرفی شدن در برخواهد گرفت.

توسعه عنوان توان ذیل ها را میاند اما همه آناز نظریه پردازان به بخشی از این شرایط پرداخته

دن ساز عرفی شگرایی به عنوان زمینهپردازان بر علمجوامع تجمیع نمود. برخی از نظریهیافتگی 

ا وزیع برابر ثروت در جامعه راند، برخی رفاه اقتصادی و صنعتی شدن توأم با تجوامع تأکید کرده

اند. در هر حال با توجه به اینکه جمهوری شرط کافی برای وقوع فرایند سکوالریزاسیون دانسته

های دیندار تعریف نموده و از طرف دیگر خواستار اسالمی ایران یکی از اهداف خود را تربیت انسان

ان دهد آیا به لحاظ تجربی حضور این مقاله در پی این بود که نشیافتگی جامعه است توسعه

 حلیلتتکنیک  ر هست یا خیر. در این مقاله ازیستوسعه یافتگی و دینداری ممتغیر همزمان هر دو 

قوع عرفی شدن در ایران استفاده گردید. در این راستا در وبولی برای کشف شروط الزم یا کافی 

گرایی، صنعتی شدن، رفاه اقتصادی علمکننده )متغیر تبیین 4دو مرحله اقدام به تحلیل بولی با 

های مربوط به متغیر عرفی شدن به و برابری اقتصادی( گردید به این شکل در مرحله اول داده

 ۰و تبدیل آن به کد 139۰های فردی بر اساس پیمایش سال عنوان متغیر پیامد از تجمیع داده

ه نیز کنندربوط به متغیرهای تبیینهای مدر نظر گرفته شد. بدیهی است در این مرحله داده 1و 

های مربوط به بوده است. در مرحله دوم داده های نزدیک به آنیا سال 139۰متعلق به سال 

عرفی شدن در سطح سیستمی )تعداد اماکن مذهبی استان( مد نظر قرار گرفت و بر این اساس 
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مربوط به اماکن مذهبی مربوط گردید. با توجه به اینکه آمار  1و  ۰این متغیر نیز تبدیل به کد 

کننده در این مرحله نیز از بوده است طبیعتاً آمار مربوط به متغیرهای تبیین 138۲به سال 

 استخراج گردید. های نزدیک به آن و یا سال 138۲سالنامه آماری سال 

و در مرحله دوم فرمول  S=aBCd+bcDپس از انجام تحلیل بولی در مرحله اول فرمول 

S=bD(ac+AC)  .حاصل گردید 

ی رفاه اقتصادو  باالصنعتی توسعة در دوره مورد بررسی وجود فرمول اول حاکی از آن است که 

نبوده است باعث عرفی شدن گردیده باالیی گرایی برابری اقتصادی وقتی که علمناهمراه با 

ادی وقتی که برابری اقتصپایین و رفاه اقتصادی  توسعة صنعتی پایینهمچنین ترکیب .است

آن چه از فرمول دوم وجود داشته شرط کافی وقوع عرفی شدن در دوره مورد بررسی بوده است. 

ی و برابری اقتصادی شرط الزم وقوع عرفتوسعة صنعتی پایین توان استنتاج کرد این است که می

 ایینپ و رفاه اقتصادیپایین گرایی های علمشدن در دوره مورد بررسی است که با یکی از ترکیب

 و رفاه اقتصادی شرط کافی را تشکیل خواهند داد. باال گرایییا با علم

 شدن عرفی وقوع برای اعتنایی قابل و ثابت ترکیب دهدمی نشان مطالعه این در مجموع نتایج

 شودمین استخراج بولی تحلیل اساس بر و فوق کنندةتبیین عوامل اساس بر ایران هایاستان در

  .ستدان مرتبط ایران در شدن عرفی وقوع بر شروط این علّی ارتباط عدم به را آن شاید بتوان که

 منابع 

 ترجمه مریم وتر. مقدس و عرفی: دین و سیاست در جهان.(1387)  ونالداینگلهارت، ر .

 .کویر تهران:

 مجله . ترجمه عباس کاظمی.مناقشات نظریه سکوالر شدن. (1386) رگوریباوم، گ

 .68 – 73 ،(5)۲اطالعات حکمت و معرفت، 

 پنگان . ترجمه امیر افشاری. تهران:افول سکوالریسم .(138۰) یتربرگر، پ. 

 صاحبه محمدرضا جالیی پور با م . مدرنیته و جایگاه دین در آن.(1387) بروس، استیو

 .67-71، 14و13، آیین نشریهبروس. 

 ( 139۰کاظمی عباس و فرجی، مهدی .)شماره  ملی سنجش دینداری ایرانیان پیمایش(

 .، سازمان تبلیغات اسالمی(1176طرح پژوهشی 

 ترجمه علی بهرام پور و حسن  .دین و ساختار اجتماعی .(1381) و دیگران نتتامسون، ک

 .کویر :تهران .محدثی

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه . جمعی از مترجمان. تهران:بر و اسالم. و(1387) رایانترنر، ب. 
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 مجله جامعه شناسی  .مدلی برای سنجش دینداری در ایران .(1384) شجاعی زند، علیرضا
 .34-66(، 1)6، ایران

 دنیوی مجموعه مقاالت در  .های آنزدایی و ناخوشایندیافسون .(1387) الفشرودر، ر
 .شناسانتشارات حقرشت: گردآوری و ترجمه محمدرضا زمردی،  .شدن در بوته نقد

  ،(. تحلیل بولی از اثر محرومیت نسبی بر خشونت سیاسی1389) محمدرضاطالبان 

-33(، 4)11، مجله جامعه شناسی ایران .)مطالعه تطبیقی کشورهای مسلمان خاورمیانه(

3. 

 ( تأملی بر سه مسئله روش1391طالبان، محمدرضا .)ختی در تحقیقات تطبیقی کالنشنا. 

پژوهشکده امام خمینی و انقالب تهران:  .اجتماعیجستارهای روشی در علوم  مجموعهدر 

 .اسالمی

 ستمی تئوری محرومیت در ایران، در مجموعه (. آزمون بین سی139۲) طالبان، محمدرضا

 .پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمیتهران:  پژوهی تجربی.دین

 علوم  دوفصلنامه لیل فازی در برابر تحلیل رگرسیون.(. تح1394) طالبان، محمدرضا
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