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تاریخ پذیرش94/3/22 :

چکیده
در جوامعی که چندگونگی مذهبی وجود دارد ،زندگی مسالمتآمیز ،جز در سایة تساهل
مذهبی و بهرسمیتشناختن تمامی مذاهب ،امکانپذیر نیست .نبود تساهل مذهبی،
پیامدهایی چون خشونت مذهبی را در پی دارد .همچنین تساهل مذهبی ،تأثیر بسزایی
نیز بر نگرش سیاسی افراد برجای میگذارد .پرسشهای پژوهش حاضر عبارتاند از:
 .1تساهل مذهبی شیعیان نسبت به مذاهب رسمی کشور ،در چه سطحی است؟
 .2چه عواملی بر تساهل مذهبی تأثیرگذارند؟ بنابراین ،هدف از این پژوهش -که به
روش پیمایشی انجام گرفته است -سنجش تساهل مذهبی و عوامل مؤثر بر آن ،در میان
دانشجویان دانشگاه فردوسی است .با توجه به پیشینة نظری ،متغیرهای سرمایة
اجتماعی ،تحصیالت ،جنسیت و سن ،بهعنوان عوامل مؤثر بر تساهل مذهبی انتخاب
شدند .نتایج نشان میدهد که تساهل مذهبی شیعیان نسبت به سایر مذاهب ،وضعیت
مطلوبی ندارد .همچنین آزمون فرضیهها نیز نشان میدهد که سرمایة اجتماعی
درونگروهی ،بر تساهل مذهبی تأثیر منفی و سرمایة اجتماعی برونگروهی ،تأثیر مثبت
دارد .تحصیالت و جنسیت نیز تأثیر مثبت و سن ،تأثیر منفی بر تساهل مذهبی دارند.
تأثیر مثبت تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی نیز تأیید شده است.
واژههای کلیدی :تساهل سیاسی ،تساهل مذهبی ،سرمایة اجتماعی برونگروهی ،سرمایة
اجتماعی درونگروهی.
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مقدمه و بیان مسأله

1

وقوع درگیریهای مذهبی در چند سال اخیر و تبدیلشدن آن به خشونت مذهبی نشان داده
است که گرچه اندیشة تساهلورزی 2نسبت به ادیان و مذاهب ،ریشهای چندصدساله دارد ،در
عرصة عمل و رفتار ،همچنان تعصب مذهبی این قابلیت را دارد که مبنایی برای خشونتورزی
باشد .نسلکشی مسلمانان در میانمار ،درگیریهای مذهبی در نیجریه ،خشونتهای مذهبی در
آسیای شرقی و اوضاع اسفناک عراق و سوریه ،دلیلی بر این مدعا هستند که مذهب و
اندیشههای مذهبی ،همچنان این زمینه را دارند تا زندگی جامعة انسانی را دچار چالشهای
عدیدهای کنند؛ اندیشة تساهل مذهبی 3به معنای «نگرش یا رفتاری است که تمایل دارد تا
تفاوتهای مذهبی موجود در جامعه ،بدون تعصب یا تبعیض به رسمیت شناخته شده و حقوق
یکسانی برای تمامی آنها وجود داشته باشد» (السدی و بسیط051 :2113 ،؛ فتحعلی:1331 ،
 .)66در شرایط کنونی ،ترویج این نگرش ،نیاز جوامعی است که در آنها تنوع مذهبی وجود
دارد؛ زیرا در جامعهای متکثر بهلحاظ مذهبی ،رفاه اعضای جامعه در گرو زندگی در کنار افرادی
است که جهانبینی متفاوتی دارند .به بیان دیگر ،در جامعهای که نحلههای فکری و عقیدتی
متفاوتی حضور دارند ،رفاه اعضای جامعه تا حد زیادی به درجة تساهلی بستگی دارد که این
اعضا در برابر عقاید گوناگون بروز میدهند؛ بنابراین ،تساهل راهکاری اساسی برای زندگی در
جامعهای متکثر است (اولتویس.)5 :2112 ،
همچنین دلیل دیگر اهمیت تساهل مذهبی ،تأثیری است که ممکن است در حوزة سیاسی
داشته باشد .از آنجاکه نگرش فرد دربارة یک موضوع ،از عوامل مؤثر بر رفتار وی در حوزههای
دیگر است ،اندیشمندان معتقدند که نگرش منفی و متعصبانه در حوزة مذهبی سبب خواهد شد
تا در حوزة سیاسی نیز رفتار منفی و بدون تساهل ،نسبت به گروههای سیاسی بهوجود آید
(عبدالرحمان و خمبالی13 :2113 ،؛ واندرنول .)61 :2110 ،به بیان دیگر ،نگرش مذهبی فرد ،بر
انتخاب سیاسی وی تأثیر میگذارد و هرچه تعصبورزی در اندیشة مذهبی بیشتر باشد ،نگرش
سیاسی فرد نیز بستهتر خواهد بود (بتی و والتر1810 ،؛ گی و الیسون1883 ،؛ الیسون و موسیچ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1این مقاله مستخرج از پایاننامة کارشناسی ارشد علوم سیاسی است که با عنوان «بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی برر
آگاهی از حقوق اساسی» در دانشگاه فردوسی مشهد نوشته شده است.
2. Tolerance
3. Religious Tolerance
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1883؛ کاتنیک2112 ،؛ فروسه و همکاران2111 ،؛ اوسود و همکاران2118 ،؛ کیم و
ژونگ2111،؛ دیجوپ و کالفانو .)2111 ،وبر نیز معتقد است که نگرش دینی بر حوزههای
گوناگونی تأثیر میگذارد که از جملة آنها امور سیاسی است (سراجزاده و همکاران:1382 ،
 .)111امروزه تساهل مذهبی به یک ضرورت برای جوامعی تبدیل شده است که چندگونگی
مذهبی دارند؛ زیرا رفتار مبتنی بر تساهل ،به معنای پذیرش تفاوتهای فرهنگی و داشتن زندگی
مسالمتآمیز در کنار آنهاست .به بیان دیگر ،تساهل ،به تمایل فرد برای ایجاد رابطه با فرد
دیگری اشاره دارد که پسزمینههای فرهنگی و اجتماعی متفاوتی دارد (عبدالرحمان و خمبالی،
 .)11 :2113همچنین باید بین تساهل مذهبی -که با نگرش اعضای جامعه مرتبط است -با
آزادی مذهبی -1که به معنای «رد استفاده از هرگونه ابزاری چون اختیارات قانونی ،قدرت
سیاسی و نهادهای مذهبی برای رد یا انکار اعتقادات مذهبی است» (طالیب و سارجیت:2112،
 -)51تمایز قائل شد.
در جامعهای که تساهل مذهبی وجود ندارد ،درواقع ،نوعی فاصلة اجتماعی 2میان اعضای آن
جامعه ایجاد شده است که مبنای آن ،نگرش مذهبی است .مفهوم فاصلة اجتماعی به محدودیت
در تعامل بین افراد متعلق به گروههای متفاوت اشاره دارد که مبنای آن ،خود را برتردیدن و
پستدانستن دیگران است» (کاوان80 :1831 ،؛ کاراکالی538 :2118 ،؛ اسمیت و همکاران،
 .)033 :2110فاصلة اجتماعی دارای دو نوع است :فاصلة اجتماعی افقی 3که به معنای داشتن
تعامل با دیگرانی که بهلحاظ فرهنگی متفاوت هستند ،بدون خودبرتربینی است (کاوان:1831 ،
)80؛ فاصلة اجتماعی عمودی 0که تفاوتهای فرهنگی در آن پررنگ است و مبنایی برای تمایز
خود و دیگران بهشمار میرود (بوگاردوس .)31 :1821 ،به بیان دیگر ،در فاصلة اجتماعی افقی،
فرد تمایل دارد تا رابطهای با طرف مقابل داشته باشد؛ اما در فاصلة اجتماعی عمودی ،چنین
تمایلی وجود ندارد .هرچه فاصلة افقیای که فرد برای ارتباط با سایر مذاهب انتخاب میکند،
بیشتر باشد و به فاصلة عمودی نزدیک شود ،نشاندهندة تساهلنداشتن وی خواهد بود و
برعکس .از سوی دیگر ،اگر فاصلة اجتماعی در جامعهای با ازدیاد روبهرو باشد که نشانی برای
نبود تساهل است ،احتمال شکاف اجتماعی 5نیز افزایش خواهد یافت.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Religious Freedom
2. Social Distance
3. Horizontal Social Distance
4. Vertical Social Distance
5. Social Gap
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در این میان ،ایران بهدلیل اینکه دارای چندگونگی مذهبی است و احتمال بروز شکاف
اجتماعی در آن وجود دارد ،از جمله جوامعی است که تساهل مذهبی در آن ،جزء نیازهای
اساسی محسوب میشود .نتایج سرشماری سال  1381نشان میدهد که حدود  11میلیون نفر از
جمعیت  35میلیون نفری ایران (حدود  10درصد) ،مذهبی غیر از مذهب تشیع -که مذهب
رسمی کشور است -دارند ( .)amar.orgبههمیندلیل نیز وجود تساهل نسبت به مذاهب دیگر
جامعه ،یک ضرورت در جامعة ایران است .اهمیت بررسی تساهل مذهبی از همینجا نشئت
میگیرد؛ بنابراین ،هدف از این پژوهش ،در گام اول سنجش میزان تساهل مذهبی و سپس
مشخصکردن عوامل تأثیرگذار بر آن است.

اهمیت و ضرورت پژوهش
سنجش میزان تساهل مذهبی شیعیان -که اکثریت را در ایران تشکیل میدهند -نسبت به سایر
مذاهب رسمی کشور ،ضمن بهدستدادن وضعیت موجود ،چشماندازی برای سیاستگذاری در
این زمینه را نیز فراهم میسازد .حدود  8هزار مقاله و کتاب دراینباره در سالهای  2111تا
 2115به زبان انگلیسی وجود دارد که کلیدواژة «تساهل مذهبی» در آنها موجود است .این در
حالی است که پژوهشهای موجود در همین بازه ،در داخل کشور کمتر از  51مورد

است1.

همچنین ،سهم کارهای تجربی سنجش تساهل مذهبی در ایران ،بسیار اندک (کمتر از 11
پژوهش) است .درنتیجه ،اهمیت سنجش تساهل مذهبی در کنار کمبود منابع پژوهشی از یک
سو و از سوی دیگر تأثیرگذاری دانشجویان -که قشر ممتازی در جامعه محسوب میشوند و در
شکلدهی به نگرش سایر اقشار مردم نقش مهمی دارند -ضرورتهای انجام این پژوهش به-
شمار میروند.

مبنای نظری
ریشهشناسی 2و تعریف تساهل
مفهوم تساهل ،همچون بعضی دیگر از مفاهیم علوم اجتماعی و سیاسی ،از رشتههای پزشکی و
مهندسی اقتباس شده است .فرهنگ وبستر 3اولین کاربرد این مفهوم را در علوم پزشکی و در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1برای پژوهشهای التین از سایت worldcat.org :و برای پژوهشهای داخلی از سایت  noormags.comسود برده
شده است.
2. Etymology
3. Webster
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قرن  15میداند :توانایی بدن یا دیگر ارگانها برای مقاومت در برابر سم یا برای مقابله با مواد
مخدر خطرناک (وبستر .)2112 ،فرهنگ هریتیج 1نیز کاربرد تساهل در علوم پزشکی را چنین
تعریف کرده است :زندهماندن یک موجود زنده در برابر عفونتها (هریتیج .)2112 ،در علوم
مهندسی نیز تساهل چنین بهکار رفته است :تنوع یا انحراف از استاندارد ،بهویژه حداکثر اختالف
مجاز در اندازهگیری (وبستر .)2112 ،اندیشة تساهل در علوم انسانی ،بهلحاظ تبارشناسی
تاریخی ،از درون منازعات مذهبی در اروپا پدید آمد و در آغاز به معنای حق انتخاب مذهب از
سوی فرد و عمل بدان بود و بهتدریج تساهل در برابر هر عقیدهای را شامل شد (فوالدی:1338 ،
 .)111مفهوم تساهل مذهبی برای اولینبار از سوی جان الک 2در نوشتهای با عنوان «در باب
تساهل» 3ارائه شد .در بیانیة اصول تساهل که دولتها آن را در نشست بیستوهشتمین اجالس
عمومی یونسکو در  1885تصویب کردند ،تساهل چنین تعریف شده است :احترامگذاشتن،
پذیرش و ارجنهادن به فرهنگهای متنوع پیرامونمان ،اشکال مختلف آزادی بیان و شیوههای
متنوع انسانبودن (آگینوس و آمبروسویچ12 :2113 ،؛ السدی و بسیط .)051 :2113 ،در فرهنگ
هریتیج ،تساهل چنین تعریف شده است :احترام به هویت و عقاید و رفتار دیگران و شناسایی
حقوق رسمی افراد و گروهها برای داشتن عقاید مخالف (سراجزاده و همکاران.)115 :1313 ،
مندوز و ادواردز ( )12 :1813عناصر تنوع و اختالف ،نارضایتی و آگاهی و قصد را در
مفهوم تساهل شناسایی میکنند .تساهل بهعنوان عمل آگاهانة فرد یا سازمانی درنظر گرفته
میشود در خودداری از مخالفت و سرزنش یا خشونت علیه اعتقادات دیگری ،بهرغم مخالفت
شخص با آن اعتقادات .مدارا اساساً شکلی از خودداری (خودکنترلی) است (ادیبی سده و
همکاران .)355 :1382 ،میتوان دو اصل اساسی برای تساهل برشمرد :مدارا در عرصة تفاوتها
معنا میدهد؛ جایی که تفاوت اساسی حضور داشته باشد .فرد به تفاوت آگاه است و عقیدة فرد
مقابل را نمیپذیرد؛ اما به این تفاوت احترام میگذارد .با ارادة شخصی ،از سرکوب عقاید
دیگران خودداری میکند ،دیگران متفاوت را بهرسمیت میشناسد و محترم میشمارد
(جهانگیری و افراسیابی158 :1381،؛ وگت02 :2112 ،؛ بالینت .)260 :2110 ،در ترجمة
تولرانس در زبان فارسی ،واژههای متفاوتی از جمله تسامح ،تساهل ،مدارا ،بردباری ،بیتفاوتی،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. The American Heritage Dictionary
2. John Locke
3. Letter on toleration
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تحمل ،رواداری و ...بهکار رفته است ،اما با درنظرآوردن دو اصل اشارهشده (اعتراض و
سرکوبنکردن) ،بین این مفاهیم و تساهل ،تفاوت معنایی وجود دارد .در جدول  1این تفاوتها
بررسی شده است.
جدول  .1تفاوت معنایی تساهل و مفاهیم دیگر
مفهوم

نگرش نسبت به موضوع

رفتار

تساهل

اعتراض

رد و سرکوبنکردن

نبود تساهل

اعتراض

رد و سرکوب

بیتفاوتی

نبود اعتراض

عمل رد

عمل مصلحتجویانة مثبت

نبود اعتراض

عمل موافق

عمل مصلحتجویانة منفی

نبود اعتراض

رد و سرکوب

فداکاری

اعتقاد و تأیید

عمل غیر موافق

لطف

اعتقاد و تأیید

عمل موافق

آزادی

اعتقاد

عمل موافق

تحمل

نبود اعتراض

رد و سرکوبنکردن

منبع :بشیریه123: 1331 ،

همچنین هابرماس تمایزی ظریف بین تساهل و رفتار مدنی 1قائل میشود :رفتار مدنی بیشرتر
با جنبة حلوفصل مسائل و رفتار تساهلآمیز ،اغلب با اجتناب از نزاعهای عملی هماهنگ اسرت.
رفتار مدنی تا زمانی کفایت میکند که مجادلة طرفین به موضوعهایی مربوط میشرود کره بتروان
برای حلوفصل آنها ،با زبان مشترک تمامی شهروندان ،یعنی اخالق و قانون ،بره تصرمیمهرایی
مشروع یا حتی به اجماع دست یافت ،اما اگر باورهای بنیادین طرفین تصادم داشته باشند و برای
فرهنگ سیاسی زبان مشترکی وجود نداشته باشد ،انتظار اتفاق نظر و وحدت ،به شرکل عقالنری
وجود ندارد و نهتنها نیاز به رفتار مدنی ،بلکه نیاز به تساهل ضروری میشود (هابرمراس:1333 ،
.)155

پیشینة نظری و تجربی
محققان و پژوهشگران ،متغیرهای گوناگونی را معرفی کردهاند که قابلیت تأثیرگذاری بر تساهل
مذهبی و افزایش آن را دارند .در این بخش ،نظریههای بهکاررفته در این پژوهش و نحوة
تأثیرگذاری آنها بر تساهل سیاسی ،بهاجمال بررسی شده است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Civil Behavior
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سرمایة

اجتماعی1

سرمایة اجتماعی ،از جمله عواملی است که تساهل مذهبی ،برقراری ارتباط با دیگران و تعامل با
گروههای گوناگون را افزایش میدهد .هرچه روابط اجتماعی فرد بیشتر باشد ،منابع وی نیز برای
کسب اطالعات و پردازش آنها و آگاهییافتن ،بیشتر خواهد بود و برعکس .این روابط
اجتماعی در نظریههای جامعهشناسی و علوم سیاسی معاصر ،در مفهوم سرمایة اجتماعی مد نظر
قرار گرفته است .سرمایة اجتماعی عبارت است از «مجموعهای هدفمند و ساختیافته از کنش
میان اعضای یک گروه یا جامعه که هنجارها و قاعدههای مختص خود را داراست و تعقیب و
دستیابی به اهداف مشترک را تسریع بخشیده و هزینههای عمل را کاهش میدهد» (عبدالهی و
موسوی .)185 :1316 ،این نوع از سرمایه ،از طریق تقویت هنجارهای مستحکم بده -بستان،
جریان اطالعات را تسهیل میسازد (پیران و همکاران13 :1315 ،؛ پوتنام33 :1883 ،؛
دوینینگروم103 :2113 ،؛ یوزی و دونالپ .)50 :2115 ،سرمایة اجتماعی ،جریان گردش و
مبادلة اطالعات را تسریع و تسهیل میکند و اطالعات مفیدی در مورد فرصتها و گزینههای
مختلف در اختیار افراد قرار میدهد (کلمن )312 :1880 ،و به دلیل همین افزایش گردش
اطالعات ،توانایی تأثیرگذاری بر تساهل مذهبی را دارد .به بیان دیگر ،تساهل به احتمال زیاد
زمانی حاصل میشود که اطالعات ،از شبکههای گسترده و درعین حال متفاوت ،بهدست آمده
باشد (دویدیو و همکاران2113 ،؛ کاواکامی و همکاران.)2113 ،
فرض اساسی و مزیت اصلی سرمایة اجتماعی ،فراهمآوردن امکان ارزیابی اطالعات از طریق
ایجاد پیوندهای شبکهای 2است .شبکههای اجتماعی ،ارائة اطالعات به شهروندان را بهلحاظ
کمی و کیفی افزایش میدهند و سبب میشوند که نگرش افراد به بیرون گروه تغییر یابد
(روبینسون .)086 :2111 ،به بیان دیگر ،قرارگرفتن در معرض تنوع در شبکهای از روابط
اجتماعی ،بهطور معمول برای پرورش و توسعة مهارتهای شناختی کلیتر الزم است و شرایط
را برای استفاده از اصول دموکراتیک انتزاعی در رفتار ،فراهم میسازد .تنوع در عقاید و افکار،
انگیزة الزم برای کاهش اتکای کامل بر اعتقادات را فراهم میکند و شرایط را برای تجدید نظر
در موقعیت یا ارزشها و پذیرش نظرات همکاران مهیا میسازد (هارل .)326 :2111،فاین معتقد
است «سرمایة اجتماعی یک سیستم محوری است که از بروز خشونت و کشمش جلوگیری
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Social Capital
2. Network Ties
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میکند و تساهل را افزایش میدهد» (فاین .)215: 1315 ،بعضی از محققان ،حضور در
انجمنهای داوطلبانه را موجب افزایش تساهل میدانند؛ زیرا این انجمنها ،افراد دارای نگرشها
و دیدگاههای متفاوت را گرد هم میآورند و سبب میشوند تا نگرشهای متفاوت در کنار
یکدیگر قرار گیرند و تعارض در دیدگاهها کاهش یابد (پوتنام2111 ،؛ سیلگر و جوسلین،
2112؛ پاکستون2110 ،؛ پیکرینگ .)2116 ،درمقابل ،تساهلنداشتن نیز به دلیل نبود مشارکت
است که سبب میشود تا حضور دیگری متفاوت ،منشأ خطر تلقی شود (عسگری و شارعپور،
 .)2 :1311مشارکت داوطلبانه به فرد اجازه میدهد تا تعهدهای خود را به ورای اجتماعهای
طبیعی (مثل خانواده) تعمیم دهد و از این طریق ،با اعیان فرهنگی و اجتماعی در عرض جامعه،
بهصورتی عامگرایانهتر برخورد کند (چلبی ،)203 :1381 ،اما سرمایة اجتماعی انواعی دارد که
مهمترین آنها عبارتاند از :سرمایة اجتماعی درونگروهی و سرمایة اجتماعی برونگروهی.
نظریهپردازان سرمایة اجتماعی معتقدند که تمایز میان ایندو ،تأثیر بسزایی در روند تأثیرگذاری
آن دارد .به بیان دیگر ،سرمایة اجتماعی بهعنوان یک شاخص ترکیبی ،از دو جنبة روابط با
نزدیکان و افراد ناشناس تشکیل شده است که هردو این روابط مناسب نیستند و میان آنها
تفاوت وجود دارد.
سرمایة اجتماعی درونگروهی یا اتصالی 1که سرمایة اجتماعی قدیم نیز معرفی شده است،
به پیوندهای اجتماعی اشاره دارد که بر تشابه و صمیمیت استوار است .پوتنام از اصطالح سرمایة
اجتماعی درونگروهی ،برای انجمنهایی استفاده کرده است که با تأکید بر انسجام درونی ،به
حذف غریبهها میپردازند (احمدی فیروزجانی و همکاران)86 :1315 ،؛ بنابراین ،منافعی که در
این گروه به سبب سرمایة اجتماعی حاصل میشود ،تنها از سوی اعضای گروه و نه همگان
بهرهبرداری میشود؛ زیرا اعضای این نوع گروهها معموالً با تعداد اندکی از افراد همسان خود
رابطة اجتماعی دارند (ولکوک .)13 :2111 ،سرمایة اجتماعی درونگروهی ،همانند چسب ،در
جامعهشناسی برای حفظ وفاداری در گروهها بهکار میآید (فیلد51:1310 ،؛ الدریج و همکاران،
 )11 :2112در این نوع از سرمایة اجتماعی ،بر منابع شخصی محدود مثل پیوندهای خانوادگی،
همسایگی و پیوندهای دوستی نزدیک تأکید میشود .با اینهمه ،اکثر اندیشمندان حوزة سرمایة
اجتماعی این نوع را نامناسب و ضد توسعهای میدانند .پوتنام معتقد است که این نوع از سرمایة
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Bonding Social capital
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اجتماعی از طریق ایجاد وفاداری درونگروهی قوی ،سبب بروز تعارضهای شدید با بیگانگان
میشود؛ در راستای اهداف بدخواهانه و ضد اجتماعی عمل میکند و در رفتارهایی چون
فرقهگرایی ،قومگرایی و تخریب تجلی مییابد (پوتنام .)22 :2111 ،بدینترتیب ،به تحملنکردن
و نبود تساهل نسبت به دیگران میانجامد و بیگانه یا غیرستیزی را جان میبخشد .عالوهبراین،
سرمایة اجتماعی درونگروهی ،جامعه را دچار چنددستگی میکند؛ زیرا بعضی از گروهها برای
تقویت انسجام درونیشان ،دیگران را حذف میکنند .بههمیندلیل نیز این سرمایه ،خاصیت
طردکنندگی دارد و تأثیری منفی بر معاشرتپذیری اجتماعی میگذارد (نوغانی و اصغرپور،
611 :1315؛ رودث.)166 :2112 ،
در مقابل سرمایة اجتماعی درونگروهی ،سرمایة اجتماعی برونگروهی یا پیوندی 1مطرح
میشود که پوتنام ( )2111آن را بهعنوان پل ارتباطی گروههای اجتماعی گوناگون (تعامل افراد با
خارج از محیط بسته) تعریف میکند .این نوع از سرمایة اجتماعی بهصورت خاص به پیوند
اجتماعها و افراد اشاره دارد و دارای دو کارکرد اصلی است :تسهیل انتشار اطالعات و تقویت
اتصال با منابع خارجی (موحد و همکاران .)130 :1313 ،در این نوع سرمایة اجتماعی ،تأکید بر
پیوندهایی است که اعضای یک گروه با اعضای سایر گروهها برای دسترسی به اطالعات و
حمایت برقرار میکنند (آزادارمکی و همکاران .)33 :1311 ،پوتنام معتقد است سرمایة اجتماعی
برونگروهی ،افراد متعلق به تقسیمبندیهای اجتماعی متنوع را گرد هم میآورد که برای اتصال
به ابزارها و امکانات خارجی و نشر اطالعات مفید است و بینشی جامعهشناختی فراهم میکند
که هویتها و تعاملهای وسیعتری را بهوجود میآورد (پوتنام .)22 :2111 ،هرچه میزان این
نوع از سرمایة اجتماعی در جامعهای باالتر باشد ،امکان انجام توافقها و حل اختالفها بیشتر
میشود .بههمیندلیل نیز در برابر سرمایة اجتماعی درونگروهی که به چسب اجتماعی شهرت
یافته است ،سرمایة اجتماعی برونگروهی را روغن اجتماعی نامیدهاند (الدریج و همکاران،
)12 :2112؛ سرمایة اجتماعی برونگروهی سبب میشود تا از طریق قرارگرفتن افراد در کنار
یکدیگر ،تضارب آرا کاهش یابد و بر تساهل افراد نسبت به عقاید افزوده شود.
پژوهشهای داخل و خارج از کشرور ،تأثیرگرذاری سررمایة اجتمراعی برر تسراهل را تأییرد
کردهاند:
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Bridging Social Capital
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سیگلر و جوسلین2112 ،؛ موتز2112 ،؛ پاکستون2110 ،؛ کانویچ2110 ،؛ پررین2115 ،؛
اسکاچپول و همکاران2115 ،؛ کوانتلیر2111 ،؛ روبینسون2111 ،؛ هارل2111 ،؛ دیژوپ و
کالفانو2112 ،؛ رودث2112 ،؛ آبانس و همکاران2110 ،؛ مقتدایی1318 ،؛ جهانگیری و
افراسیابی1381 ،؛ گالبی و رضایی1382 ،؛ شریفی1382 ،؛ بهشتی و رستگار1382 ،؛ ادیبی سده
و همکاران .1382 ،تمایز تحقیق حاضر با این پژوهشها این است که عالوه بر بررسی
تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی بر تساهل مذهبی ،سرمایة اجتماعی درون و برونگروهی را نیز
تفکیک میکند و تأثیرگذاری آنها را نیز بررسی میکند.
تحصیالت
سطح تحصیالت از جملة متغیرهایی است که پژوهشهای بسیاری بر تأثیرگذاری آن بر تساهل
سیاسی تأکید ورزیدهاند و رابطة مثبت آن با تساهل مذهبی را تأیید کردهاند .یکی از مؤثرترین
تحلیلهای نظری دربارة چرایی تأثیرگذاری تحصیالت بر تساهل را پارسونز 1ارائه کرد .به عقیدة
وی ،با طوالنیشدن دورة تحصیل ،مرحلة دیگری در فرایند جامعهپذیری صورت میگیرد .در
این مرحله ،افراد شخصیت افتراقیتری پیدا میکنند و درنتیجه ،به ادراک مقولههای پیچیدهتر و
درعین حال منطقیتری از دنیا دست مییابند .طی مراحل تحصیالت دانشگاهی و مواجهه با
دنیای تخصصهای حرفهای و شناختهای تخصصی ،برای جوانان ،جامعهپذیری عمیقتر و
ماندگارتری بهوجود میآورد (روشه .)111 :1381 ،پیامد این مرحله از جامعهپذیری این است
که فرد براساس شناختهای خود ،نگرشی متفاوت به دنیای پیرامون خود خواهد داشت و با
تساهل بیشتری دیدگاههای موجود دربارة مسائل گوناگون ،از جمله مسائل سیاسی را تحلیل و
بررسی خواهد کرد.
دانیل لرنر نیز معتقد است که ارتقای تحصیالت ،از مهمترین عناصر آمادگی ذهنی انسانها
برای نوشدن است .به اعتقاد وی ،افزایش سطح تحصیالت افراد موجب میشود که بیگانگی
آنها کاهش یابد (نیازی .)30 :1381،به بیان هانتینگتون ( )50 :1331نیز تحصیالت نقشی بنیادی
در ایجاد نگرشهای جدید و بهطور کلی ،انسان نوین ایفا میکند .درمجموع باید گفت که
افزایش سطح تحصیالت ،به دگرپذیری فرد کمک میکند و سبب میشود تا فرد ،افراد بیشتری
را با وجود تفاوت هایشان بپذیرد و از این طریق ،تساهل بیشتری را در مورد افرادی که مانند او
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Talcott Parsons
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نمیاندیشند ،ابراز کند .از جمله پژوهشهای داخلی و خارجی که این تأثیرگذاری را تأیید
کردهاند ،عبارتاند از :گلوبیوسکا1885 ،؛ الئودرداال2111 ،؛ کارپوف2112 ،؛ وگت2112 ،؛
هالپرن2110 ،؛ کلمن و وایت2111 ،؛ دیجوپ و کالفانو2112 ،؛ وایلت و روسکام2113 ،؛
اسچودل و گرانئو2110 ،؛ وادرنول2110 ،؛ آزادارمکی و همکاران1311 ،؛ ترکارانی1311 ،؛
مقتدایی1318 ،؛ شریفی1382 ،؛ گالبی و رضایی.1382 ،
همچنین باید درنظر داشت که افزایش سطح تحصیالت ،بر میزان سرمایة اجتماعی فرد نیز
تأثیر میگذارد .افرایش سالهای تحصیل ،به معنای افزایش تعداد افرادی است که فرد با آنها
ارتباط برقرار میکند و موجب گسترش شبکة اجتماعی ارتباطهای فرد میشود؛ بنابراین،
تحصیالت از دو طریق ،بر تساهل مذهبی تأثیر میگذارد :بار اول از طریق مستقیم و از طریق
جامعهپذیری مجددی که طی آن صورت میپذیرد و بار دوم از طریق افزایش سرمایه اجتماعی
که این سرمایة اجتماعی عمدتاً از نوع برونگروهی است.
متغیرهای زمینهای

در پژوهشهای مختلف ،دو متغیر جمعیتشناختی جنسیت و سن نیز وارد تحلیل شدهاند و
رابطة معناداری بین ایندو و تساهل مذهبی گزارش شده است .دلیل انتخاب این دو متغیر،
تأثیرگذاری ایندو در جریان جامعهپذیری فرد است .جنسیت و ویژگیهای آن سبب میشود
فرد ویژگیهای خاصی را فراگیرد .همچنین با افزایش سن ،اطالعات و دیدگاههای متفاوتی در
اختیار فرد قرار میگیرد که بر نگرش وی تأثیر میگذارد .افزایش سن سبب آشنایی بیشتر فرد با
جهان اجتماعی پیرامون خود میشود و او را برای پذیرش عقاید گوناگون مستعدتر میسازد.
بعضی از پژوهشهایی که وجود این رابطه را تأیید کردهاند ،عبارتاند از :پاریلو و دونوگیو،
2115؛ دیجوپ و کالفانو2112 ،؛ واندرنول2110 ،؛ کونجرو2110 ،؛ کاسمو و همکاران2115 ،؛
کیانی.1311 ،
جنسیت و سن نیز بر سرمایة اجتماعی تأثیرگذارند .بهدلیل وقوع جامعهپذیری جنسیتی،
برقراری ارتباطات و کمیت و کیفیت آن در میان مردان و زنان یکسان نیست .بههمینسبب زنان
و مردان به شبکههای اجتماعی متفاوتی سوق مییابند و بهتبع آن ،سرمایة اجتماعی متفاوتی
دارند (باستانی و صالحی .)65 :1316 ،افزایش سن نیز موجب ایجاد تغییر در سرمایة اجتماعی
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میشود؛ زیرا با افزایش سن ،فرد وارد گروهها و شبکههای کاری و دوستی و ...میشود و به
شبکة گستردهتری دست مییابد.
همچنین پژوهش هایی در داخل کشور صورت پذیرفته است که با عنوان «مدارای اجتماعی»،
تساهل مذهبی را نیز بررسی کردهاند .جردول  2خالصرهای از نترایج ایرن پرژوهشهرا را نشران
میدهد:
جدول  .2پیشینة پژوهشهای داخلی سنجش تساهل مذهبی
پژوهشگر

سال تحقیق

سطح تساهل

سراجزاده و همکاران

1313

باالتر از میانه

عسگری و شارعپور

1311

مطلوب

ترکارانی

1311

متوسط رو به پایین

آزادارمکی و همکاران

1311

مطلوب

مقتدایی

1318

مطلوب

افشار کهن و همکاران

1381

پایین

حاجیلویی

1381

متوسط

بهشتی و رستگار

1382

باالتر از میانه

نوایی و همکاران

1382

باالتر از میانه

برخالف ایرن پرژوهشهرا ،در پرژوهش حاضرر بررای سرنجش تسراهل مرذهبی ،از طیرف
بودگاردوس استفاده شده است تا فاصلة اجتماعی شیعیان ایران با سایر مذاهب اندازهگیری شود.
چارچوب نظری
برای افزایش قدرت تبیین ،چارچوب نظری پژوهش حاضر تلفیقی است :سرمایة اجتماعی
بهدلیل درگیرکردن فرد در شبکهای از روابط و دراختیارقراردادن حجم وسیعی از اطالعات ،فرد
را یاری میرساند تا شناخت بهتری از سایر مذاهب و نحوة زندگی در کنار آنها پیدا کند و از
طریق مباحثه و آشنایی بیشتر با آنها ،نگرش متفاوتی نسبت بدانها بیابد ،اما براساس نظریة
پوتنام ،این ویژگی را فقط نوع خاصی از سرمایة اجتماعی دارد که وی آن را سرمایة اجتماعی
برونگروهی یا پیوندی مینامد؛ درحالیکه نوع دیگر سرمایة اجتماعی که برونگروهی نام دارد،
به این دلیل که فقط بر روابط فرد با گروه خود تأکید میورزد ،نهتنها تأثیری بر افزایش تساهل
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مذهبی ندارد ،بلکه با تقویت نگرشهای خاصگرایانه ،ضمن اثرگذاری منفی بر تساهل مذهبی،
انزوای اجتماعی را افزایش میدهد؛ بنابراین ،در این پژوهش ،در کنار بررسی سرمایة اجتماعی،
تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی درون و برونگروهی نیز مطمح نظر خواهند بود .همچنین با استناد
به نظر پارسونز و با توجه به جامعة آماری دانشگاهی ،سطوح تحصیلی موجود در دانشگاه و
تأثیرگذاری آنها بر تساهل مذهبی مورد نظر است که به گفتة پارسونز ،بهدلیل رویدادن سطح
جدیدی از جامعهپذیری بر تساهل مؤثر واقع میشود .دو متغیر جمعیتشناختی جنسیت و سن
نیز با استناد به پژوهشهای پیشین انتخاب شدهاند .تأثیرگذاری تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی
نیز بررسی میشود .همچنین تأثیرگذاری متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیالت بر سرمایة
اجتماعی نیز مد نظر خواهد بود.

مدل  .1مدل نظری پژوهش

این مدل نظری در هنگام برازش ،به سه مدل تقسیم خواهد شد :مدل تأثیرگذاری متغیرها بر
تساهل مذهبی ،مدل تأثیرگذاری تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی و درنهایت ،مدل تأثیرگذاری
متغیرهای سن و جنسیت و تحصیالت بر سرمایة اجتماعی.
فرضیههای اصلی
 .1با افزایش سرمایة اجتماعی ،تساهل مذهبی نیز افزایش مییابد.
 .2سرمایة اجتماعی برونگروهی ،در مقایسه با سرمایة اجتماعی درونگروهی ،تأثیر بیشتری
بر تساهل مذهبی دارد.
 .3با افزایش تساهل مذهبی ،تساهل سیاسی نیز افزایش مییابد.
 .0بین زنان و مردان در تساهل مذهبی ،تفاوت معنادار وجود دارد.
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 .5بین سطوح مختلف تحصیالت ،تفاوت معنادار در تساهل مذهبی وجود دارد.
 .6با افزایش سن ،تساهل مذهبی افزایش مییابد.
مختصات آماری
«تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی  ،»80 -83جامعة
آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادهاند .حدود  21هزار دانشجوی کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و دکتری در این دانشگاه مشغول به تحصیلاند .حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگیری
کوکران 011 ،نفر تعیین شد .بهمنظور پوششدادن هرچه بهتر دانشکدههای موجود در دانشگاه،
 611پرسشنامه توزیع شد که پس از بررسی و حذف پرسشنامههای با خطای باال531 ،
پرسشنامه تحلیل شدند .در این پژوهش ،برای نمونهگیری ،از نمونهگیری طبقهای (دانشکده) و
تصادفی استفاده شد .بدینترتیب که با توجه به حجم جمعیت هریک از دانشکدهها ،سهم هر
دانشکده از تعداد کل جامعة آماری تعیین شد و درنتیجه ،پرسشنامهها به تناسب سهم ،بین
دانشکدههای نمونه توزیع شد .در این توزیع ،دانشجویان رشتههای مختلف ،به روش تصادفی
انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری اطالعات مورد نیاز ،از پرسشنامة محققساخته استفاده شد.
سرمایة اجتماعی در طیف لیکرت و در ابعاد اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شبکة
اجتماعی و انسجام اجتماعی سنجش شده است .از آنجاکه هدف ،ساخت سرمایة اجتماعی
درون و برونگروهی بوده است ،اعتماد در دو بعد شخصی و تعمیمیافته ،شبکه در دو بعد
عمودی و افقی و انسجام در دو بعد همبستگی با نزدیکان و افراد ناآشنا سنجیده شده است.
مقطع تحصیلی در سه سطح (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) ،سن و جنسیت سنجش
شد .برای سنجش تساهل سیاسی ،از رویکرد «دوستی حداقل» 1استفاده شده است .این رویکرد
عبارت است از ارائة لیستی از گروههای سیاسی موجود (با قراردادن گروههای افراطی و میانهرو)
و درخواست اعالم نظر از پاسخگو در رابطه با هریک از آنان (پترسون و همکاران513 :2111،؛
هاسن و کونینگام .)282 :2110 ،این رویکرد را سالیوان و همکارانش در سال  1812طراحی
کردهاند (گیبسون .)01 :2113 ،برای سنجش تساهل مذهبی نیز از طیف بوگاردوس استفاده شده
است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Least-liked
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جدول  .3پرسشنامة سنجش تساهل مذهبی
سطوح پذیرش

مذاهب
زرتشتی

پذیرش بهعنوان همسر

مسیحی

پذیرش بهعنوان دوست صمیمی

کلیمی

پذیرش بهعنوان همسایه

اهل سنت

پذیرش بهعنوان همکار
پذیرش بهعنوان همشهری
پذیرش بهعنوان هموطن
رد به هر عنوان

پرسشنامة تساهل سیاسی نیز اینگونه بوده است:
جدول  .4پرسشنامة تساهل سیاسی
سطوح پذیرش

گروههای سیاسی
مؤتلفة اسالمی

میتوانند آزادانه عقاید خود را تبلیغ کنند.

کارگزاران

میتوانند سخنرانی عمومی داشته باشند.

اعتماد ملی

میتوانند نشریه داشته باشند.

جبهة پایداری

باید فعالیت آنها محدود شود.

جبهة مشارکت

اجازة هیچگونه فعالیتی ندارند.

انصار حزباهلل
نهضت آزادی

برای بررسی قابلیت اعتماد 1پرسشنامه ،از آمارة آلفای کرونباخ -که میزان همبستگی درونی
گویههای مربوط به یک شاخص را نشان میدهد -استفاده شده است .آلفای محاسبهشده برای
شاخصهای مورد بررسی در جدول زیر آمده است:
جدول  .5پایایی شاخصهای پژوهش
شاخص

سرمایة اجتماعی

تساهل مذهبی

تساهل سیاسی

آلفا

1/811

1/816

1/811

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Reliability
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تفسیر :تمامی شاخصهای بررسی شده ،میزان آلفای مناسبی دارند؛ بنابراین میتوان از
شاخصهای مورد نظر ،برای آزمون فرضیهها بهره گرفت .برای بررسی اعتبار یا

روایی1

پرسشنامه در این پژوهش ،از روایی سازه - 2که به معنای قابلیت پرسشها در انعکاس
ویژگیهای سازة مورد اندازهگیری است -و برای روایی سازه ،از تحلیل عاملی 3استفاده شد.
بهمنظور افزایش دقت ،گویههایی که بار عاملی کمتر از  1/5داشتند ،در جدول درج نشدند .نتایج
تحلیل عاملی در مورد متغیرهای گوناگون ،در جداول زیر آمده است:

جدول  .6تحلیل عاملی تساهل سیاسی
زرتشتی

مذهب

مسیحی

کلیمی

اهل سنت

تحلیل عاملی
1/810

بار عاملی

1/815

1/811

1/128

تفسیر :مذاهب مطرحشده برای سنجش این متغیر ،در یک عامل شناسایی شده است .این
بدانمعناست که پرسشهای مطرحشده برای ساخت شاخص مورد نظر ،از روایی مطلوبی
برخوردار است و میتوان از ترکیب آنها ،شاخص تساهل مذهبی را ساخت.
جدول  .7تحلیل عاملی سرمایة اجتماعی و تساهل سیاسی
سرمایة اجتماعی

متغیر
تساهل سیاسی

اعتماد

مشارکت

انسجام

شبکه

تحلیل عاملی
بار عاملی

1/310

1/631

1/321

1/668

1/583

تفسیر :ابعاد طراحیشده برای سنجش متغیر سرمایة اجتماعی ،از روایی مناسبی برخوردار
است و میتوان از ترکیب آنها متغیر مورد نظر را ترکیب کرد.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Validity
2. Construct Validity
3. Factor Analyze
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یافتهها
الف) آمار توصیفی
جدول  .8تقاطع جنسیت و مقطع تحصیلی
کارشناسی

مقطع
جنسیت

ارشد

جمع

دکتری

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

51

11/1

116

30/6

38

10/3

323

61/1

زن

51

8/5

131

20/2

33

6/2

210

38/8

جمع

118

21/3

316

51/1

112

21/8

531

111

توصیف :در متغیر جنسیت ،اکثریت نسبی ،متعلق به مرردان برا حردود  61درصرد اسرت .در
متغیر مقطع تحصیلی نیز دورة کارشناسی ارشد با حدود  58درصد ،اکثریت نسربی را دارد .دورة
دکتری ،حدود  21و کارشناسی حدود  21درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .9میانگین تساهل سیاسی نسبت به مذاهب
میزان

اندک

متوسط

زیاد

عمودی

(دامنة  1تا

مذهب

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

)111

درصد

شاخص

پذیرش

فاصلة افقی

فاصلة افقی

فاصلة افقی

فاصلة

میانگین

زرتشت

60

12/3

110

36/5

31

15/5

165

32/3

13

2/5

03/5

مسیحی

55

11/8

166

32/8

18

13/3

138

35/5

15

2/8

06/2

اهل سنت

51

8/8

162

32/1

32

10/3

183

38/1

23

0/6

00/3

کلیمی

50

11/3

213

02/3

11

16

101

21

15

3

05/0

توصیف :میانگین محاسبهشده برای تساهل هریک از مذاهب نسبت به تمامی آنها کمتر از
میانه است و این نشانگر نامناسببودن وضعیت این متغیر در نمونة مورد بررسی است .با وجود
این ،ترتیب تساهل نسبت به مذاهب از سوی پاسخگویان شیعه بدینگونه است :زرتشت،
مسیحی ،کلیمی و سنی.
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جدول  .12توزیع پاسخگویان در متغیرها
متغیرها

متغیرها

گزینهها

فراوانی

درصد

پذیرش

61

11/8

تساهل

فاصلة افقی

316

36/6

سرمایة

مذهبی

فاصلة عمودی

51

11/5

اجتماعی

جمع

510

111

میانگین05/1 :
سرمایة
اجتماعی
اتصالی

پایین

33

6/1

متوسط

181

36/1

باال

313

53/1

جمع

531

111

سرمایة
اجتماعی
پیوندی

متوسط

303

63/1

باال

35

13/8

جمع

531

111

پایین

185

36/2

متوسط

216

53/1

باال

53

11/3

جمع

531

111

میانگین01/8 :

زیر  21سال

33

6/2

بین  21تا 31

030

11/3

تساهل

باالتر از 31

31

13/1

سیاسی

جمع

531

111

میانگین26/5 :

پایین

121

22/3

میانگین55/2:

میانگین61/3 :

سن

گزینهها

فراوانی

درصد

پایین

268

51

متوسط

123

22/8

باال

106

23/1

جمع

531

111

میانگین00/2 :

توصیف :در متغیر تساهل مذهبی -که با طیف بوگاردوس و تقسیم آن به سه دسته تساهل
کامل نسبت به مذاهب ،نگرش به مذاهب با دیدگاه فاصلة افقی و رد مذاهب یا داشتن دیدگاهی
براساس فاصلة عمودی صورت پذیرفت -این نتایج بهدست آمد :حدود  12درصد ،پذیرش
کامل مذاهب دیگر و همین حدود نیز رد مذاهب دیگر را انتخاب کردهاند .اکثریت پاسخگویان،
قائل به فاصلة افقی میان خود و دیگر مذاهب بودهاند .این شرایط سبب شده است تا میانگین
این متغیر در شرایط مناسبی قرار نگیرد و کمتر از حد میانه باشد (میانگین  05/1از  .)111به بیان
دیگر ،تساهل مذهبی در نمونة مورد بررسی ،شرایط مناسبی ندارد .در متغیر سرمایة اجتماعی،
اکثریت نسبی را گزینة متوسط به خود اختصاص داده است و گزینههای بعدی بهترتیب ،سرمایة
اجتماعی پایین و سپس سرمایة اجتماعی باالست .حضور بیش از  61درصد پاسخگویان در
گزینة متوسط ،میانگین را نیز در حد میانه قرار داده است (میانگین  55از  111که میزان اندکی از
حد میانه باالتر است).

سنجش رابطة سرمایة اجتماعي با تساهل مذهبي 13

در سرمایة اجتماعی اتصالی یا درونگروهی ،اکثریت نسبی پاسخگویان (بیش از  53درصد)،
میزان باال و کمتر از  11درصد سطح پایین سرمایة اجتماعی را گزارش کردهاند .بههمیندلیل،
میانگین این نوع از سرمایة اجتماعی ،در سطح بسیار مطلوبی قرار گرفته است (میانگین  68از
 .)111در سرمایة اجتماعی پیوندی یا برونگروهی ،اکثریت نسبی را سطح متوسط دارد ،اما
بهدلیل اینکه بیش از  36درصد نیز سطح پایین در این متغیر را انتخاب کردهاند ،میانگین این
متغیر کاهش یافته است (میانگین  01از )111؛ بنابراین ،اگر میانگین شاخص ترکیبی سرمایة
اجتماعی در حد متوسط قرار گرفته است ،بهدلیل پایینبودن نوع برونگروهی آن است .در متغیر
تساهل سیاسی ،بیشتر پاسخگویان ،تساهل در سطح پایین را انتخاب کردهاند؛ بهطوریکه درصد
این گروه ،به اندازة جمع پاسخگویانی است که تساهل سیاسی متوسط و باال را انتخاب کردهاند.
بازتاب این وضعیت ،در میانگین این متغیر پدیدار شده است (میانگین  00از  .)111در متغیر
سن نیز با توجه به میانگین و توزیع پاسخگویان ،اکثریت مطلق پاسخگویان بین  21تا  31سال
هستند.

ب) تحلیل
آزمون فرضیهها
با توجه به نوع شاخصهای سنجیدهشده ،دو نوع آماره برای آزمون فرضیهها انتخاب شدند؛
برای شاخصهایی که در سطح سنجش فاصلهای بودند ،از آزمون همبستگی پیرسون( 1جدول
 )11و برای شاخصهایی که در سطح سنجش ترتیبی و اسمی بودند ،از آمارة تفاوت

میانگینها2

(جدول  )13استفاده شد.
جدول  .11آزمون فرضیهها مبتنی بر همبستگی پیرسون
شمارة فرضیه

متغیر مستقل

معناداری

شدت همبستگی

نتیجة آزمون

متغیر وابسته

سرمایة اجتماعی

1/111

*1/360

تأیید

سرمایة اجتماعی اتصالی

1/221

1/166

رد

سرمایة اجتماعی پیوندی

1/111

*

1/530

تأیید

سن

1/011

1/113

رد

1
2
2

تساهل مذهبی

5

* معناداری در سطح 1/11

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Pearson Correlation
2. T-test
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تفسیر :فرضیة  1که وجود رابطه میان افزایش سرمایة اجتماعی و تساهل مذهبی است ،تأیید
میشود؛ بنابراین ،به احتمال  88درصد ،با افزایش سرمایة اجتماعی ،تساهل مذهبی نیز افزایش
خواهد یافت .در باب فرضیة  2که تفاوت تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی درون و برونگروهی
طرح شد ،نتایج آزمون نشان میدهد که سرمایة اجتماعی درونگروهی ،رابطة معناداری با تساهل
مذهبی ندارد و در مقابل ،سرمایة اجتماعی برونگروهی ،دارای چنین رابطهای است .شایان ذکر
است که شدت همبستگی شاخص ترکیبی سرمایة اجتماعی ،کمتر از سرمایة اجتماعی
برونگروهی است که این امر نیز تأیید میکند که سرمایة اجتماعی درونگروهی ،سبب کاهش
تأثیرگذاری شاخص ترکیبی سرمایة اجتماعی شده است .متغیر سن نیز رابطة معناداری با تساهل
مذهبی ندارد.
جدول  .12آزمون فرضیة تأثیر تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی
شمارة فرضیه

متغیر وابسته

متغیر مستقل

معناداری

3

تساهل سیاسی

تساهل مذهبی

1/111

شدت همبستگی
*

1/580

نتیجة آزمون
تأیید

* معناداری در سطح 1/11

تفسیر :فرضیه تأیید میشود؛ افزایش تساهل مذهبی ،بره احتمرال  88درصرد سربب افررایش
تساهل سیاسی میشود.
جدول  .13آزمون فرضیهها مبتنی بر تفاوت میانگینها
نتیجه

شمارة فرضیه

متغیر آزمون

نوع آزمون

معناداری

3

جنسیت

Independent Sample
T-test

1/120

تأیید

0

مقطع تحصیلی

Anova

1/132

تأیید

تفسیر :در متغیر جنسیت ،با توجه به میانگین ( 02برای دختران و  51برای پسران) و
همچنین سطح خطای  ،1/11به احتمال  88درصد ،تفاوت مشاهدهشده در میان دختران و پسران
معنادار است؛ بنابراین ،متغیر جنسیت و جامعهپذیری که در مورد این دو صورت میپذیرد ،بر
تساهل مذهبی مؤثر است .در متغیر مقطع تحصیلی ،با توجه به میانگین محاسبهشده (کارشناسی:
 ،01/0ارشد ،06/2 :دکتری )52/1 :تفاوت مشاهدهشده معنادار است و به احتمال  88درصد،
سطح باالی تحصیالت ،به تساهل مذهبی بیشتر منجر میشود.
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مدل معادلههای ساختاری

1

برای تبیین بهتر و بررسی دقیقتر دادهها ،با استفاده از نرمافزار  EQSرابطة میان متغیرهای
سنجیدهشده را بررسی کردیم .مدلسازی معادلههای ساختاری ،ابزاری است در دست محقق
برای بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل .مدل معادلههای ساختاری ،مدل نظری
فرضشده را بهصورت کمی آزمایش میکند و رابطة میان متغیرهای مشاهدهشده را نشان
میدهد .بهطور خاصتر ،مدلهایی که چگونگی تعریف مجموعة متغیرها از یک سازه و نیز
کیفیت ارتباط این سازهها را در خود دارند ،در معادلههای ساختاری قابل آزموناند .به بیان
دیگر ،مدل معادلههای ساختاری نشان میدهد چگونه متغیرها در پیوند با یکدیگر قرار گرفتهاند.
در معادلة ساختاری ،رگرسیون ،تحلیل عاملی و تحلیل مسیر در کنار یکدیگر بررسی میشوند
(شارعپور )213 :1311 ،و بههمیندلیل ،تصویری بهتر از نحوة تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر
متغیر وابسته را بهنمایش میگذارد .استفاده از مدلسازی معادلههای ساختاری ،مزایای بسیاری
دارد که بعضی از آنها عبارتاند از :الف) تخمین روابط چندگانه ،ب) قابلیت بررسی تأثیر
همخطی ،پ) آزمون روابط جعلی و غیر واقعی .برازش مدل طراحیشده برای بررسی رابطة
میان متغیرهای انتخابشده ،در مدل زیر به تصویر کشیده شده است:
جنسيت
سن

*0.02

زرتشتي
*-0.03
*0.91

سرمايه اجتماعي درون گروهي

مسيحي
*-0.11

*0.94

تساهل مذهبي
اهل سنت

*0.75

*0.33

سرمايه اجتماعي برون گروهي

*0.89

کليمي

*0.07

تحصيالت

مدل  .2برازش مدل پژوهش

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Structural Equation Model
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جدول  .14برازش مدل پژوهش
آماره

CFI

GFI

BONETT

NFI

IFI

MFI

AGFI

Q2

RMSFA

میزان

1/803

1/802

1/832

1/831

1/803

1/823

1/811

56/6

1/111

تفسیر :دربارة آمارههای آوردهشده باید یادآور شد که هفت آماره (- GFI- MFI-CFI
 )AGFI- IFI- NFI-BONETTزمانی برازندگی مدل را تأیید خواهند کرد که بین  1تا 1/8
باشند .آمارة  RMSFAهنگامی برازندگی را تأیید میکند که نزدیک به صفر باشد و بیش از 1/1
نباشد .آزمون خیدو ( )Q2نیز براساس جدول مربوط به خود مقایسه میشود و باید تفاوت
معنادار داشته باشد .برایناساس ،برازش مدل پژوهش در تمامی آمارهها تأیید میشود.

تفسیر نتایج مدل معادلههای ساختاری
تأثیرگذاری نگرش به مذاهبی که در متغیر تساهل مذهبی سنجیده شدهاند ،نشان میدهد که
ترتیب تأثیرگذاری در ساخت شاخص تساهل مذهبی عبارت است از :مسیحی ،زرتشتی ،کلیمی
و اهل سنت .در میان متغیرهای مورد بررسی نیز پس از حذف همپوشانی میان متغیرها و تحلیل
مسیر در مدل مورد نظر ،سرمایة اجتماعی برونگروهی ،بیشترین تأثیرگذاری را با ضریب 33
دارد .همچنین در مدل مشخص شده است که ضریب تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی درونگروهی
با حذف همپوشانیها ،منفی است؛ به بیان دیگر ،سرمایة اجتماعی درونگروهی ،موجب تقویت
تعصب مذهبی و تضعیف تساهل مذهبی است .متغیر تحصیالت -که با توجه به میانگینهای
محاسبهشدة تساهل مذهبی آنها و برای ورود به معادلة ساختاری ،به دو دستة تحصیالت
تکمیلی و دورة کارشناسی تقسیم شد -دارای تأثیرگذاری بعدی بر تساهل مذهبی است (ضریب
 .)3متغیر جنسیت با ضریب تأثیرگذاری  ،2در رتبة بعدی تأثیرگذاری بر تساهل سیاسی انتخاب
شده است .در مورد متغیر سن نیز اگرچه فرضیة آن رد شد ،در معادلة ساختاری ،شدت
همبستگی منفی برای آن محاسبه شده است.
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زرتشتي
*0.91

مسيحي
تساهل سياسي

0.45

تساهل مذهبي

*0.89
*0.73

اهل سنت
*0.86

کليمي

مدل  .3برازش مدل تأثیر تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی

تفسیر :تأثیرگذاری تساهل مذهبی بر افزایش تساهل سیاسی تأیید میشود؛ بنابراین هرچه
تساهل مذهبی افزایش یابد ،تساهل سیاسی فرد و نگرش وی نیز در عرصة سیاسی تقویت
میشود.
سن

*-0.04

*0.01

درون گروهي
*0.08
*0.01

جنسيت

برون گروهي
*0.05
*0.10

تحصيالت

مدل  .4برازش مدل تأثیر جنسیت ،تحصیالت و سن بر سرمایة اجتماعی

تفسیر :همچنانکه در بخش نظری مطرح شد ،جامعهپذیری جنسیتی ،بر نوع سرمایة
اجتماعی تأثیرگذار است .نتیجة برازش مدل نشان میدهد که متغیر جنسیت ،تأثیرگذاری بیشتری
بر سرمایة اجتماعی درونگروهی داشته است .متغیر سن بر هر دو نوع سرمایه اثرگذار است که
تأثیرگذاری بر نوع برونگروهی ،مثبت و بر درونگروهی ،منفی است .همچنین سطح تحصیالت
نیز بر هر دو نوع سرمایة اجتماعی تأثیرگذار بوده است که تأثیرگذاری آن بر نوع برونگروهی،
دو برابر تأثیرگذاری بر نوع درونگروهی است.
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نتیجهگیری
سنجش تساهل مذهبی دانشجویان شیعه نسبت به ادیان رسمی کشور حکایت از آن دارد که در
نگرش آنان ،فاصلة اجتماعی نسبتاً زیادی در قبال این مذاهب وجود دارد که سبب شده است تا
میانگین تساهل مذهبی با افت مواجه شود و در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد .در این میان ،مهم
آن است که در بین این مذاهب ،مذهب سنی که بیشترین قرابت را با شیعه دارد ،دارای بدترین
وضعیت است .این امر نشان میدهد که نداشتن تساهل نسبت به بزرگترین اقلیت مذهبی
کشور -که اشتراکهایی با شیعیان نیز دارد -ممکن است تبدیل به یک شکاف اجتماعی شود.
عالوهبراین ،باید در نظر داشت که عمدة جمعیت اهل سنت ایران ،ساکن مناطق مرزی کشور نیز
هستند که این نیز تشدیدکنندة چالشهای احتمالی است .خروجی این پژوهش نشان میدهد که
یکی از دالیل عمدة نبود تساهل مذهبی ،اندکبودن روابط اجتماعی افراد با بیرون از دایرة
نزدیکان است که دراصطالح ،سرمایة اجتماعی برونگروهی نامیده میشود .روابط فرد با افرادی
بیرون از نزدیکان خود سبب میشود تا اطالعات و آگاهی وی نسبت به جریانهای موجود در
جامعه افزایش پیدا کند و بهتبع آن ،تساهلورزی بیشتری از خود بروز دهد ،اما میانگین حاصل
برای سرمایة اجتماعی برونگروهی ،پایینتر از حد میانه قرار دارد که نشاندهندة نامناسببودن
آن است .در مقابل ،سرمایة اجتماعی درونگروهی که بر روابط محدود با نزدیکان و افراد
همفکر تأکید دارد و مانع آشنایی فرد با دنیای خارج از گروه میشود ،در نمونة مورد بررسی
وضعیت مطلوبی دارد؛ بنابراین ،شدت روابط درونگروهی در برابر اندکبودن روابط
برونگروهی سبب شده است تا همچنانکه پوتنام اشاره میکند ،با بیگانگان تعارض ایجاد شود
و تساهل نسبت به مذاهب دیگر ،کاهش یابد .به بیان دیگر و با استناد به نتایج معادلة ساختاری،
سرمایة اجتماعی برونگروهی ،تأثیر مثبتی بر تساهل مذهبی افراد داشته است و در مقابل ،افرادی
که سرمایة اجتماعی درونگروهی بیشتری داشتهاند ،دارای تساهل مذهبی کمتری بودهاند.
بههمینسبب ،در معادلة ساختاری ،سرمایة اجتماعی درونگروهی ،دارای ضریب تأثیرگذاری
منفی شده است .نتیجه آنکه برای بهبود تساهل مذهبی باید به تقویت روابط افراد با افراد ناآشنا
پرداخت تا از طریق روابط با اندیشههای گوناگون و شناخت آنها ،تساهل نسبت به مذاهب و
عقاید مختلف افزایش یابد .همچنین باید براساس نتایج معادلة ساختاری ،نظر پارسونز را تأیید
کرد که معتقد است افزایش دورة تحصیل سبب میشود تا دورة جامعهپذیری جدید در فرد
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صورت پذیرد و نگرش وی تغییر یابد .اگرچه ضریب تأثیرگذاری آن چندان زیاد نیست،
تأثیرگذاری مثبت آن تأیید میشود؛ ضمن اینکه تأثیرگذاری این متغیر بر سرمایة اجتماعی
برونگروهی ،باالتر از تأثیرگذاری آن بر نوع درونگروهی سرمایة اجتماعی است که این امر
نشان میدهد که بخشی از تأثیرگذاری این متغیر بر تساهل مذهبی ،از طریق بهبود سرمایة
اجتماعی برونگروهی رخ میدهد .در مورد متغیر جنسیت نیز همین نکته صدق میکند و پسران
تساهل مذهبی بیشتری را ابراز کردهاند .این امر نشان میدهد که پسران ،جامعهپذیری متفاوتی با
دختران دارند .این جامعهپذیری متفاوت ،بر نوع سرمایة اجتماعی نیز تأثیرگذار بوده و سبب
شده است تا دختران سرمایة اجتماعی برونگروهی کمتری نسبت به پسران داشته باشند .متغیر
سن نیز در معادلة ساختاری ،دارای ضریب تأثیرگذاری منفی شناسایی شده است؛ بدینمعنا که
هرچه سن افزایش مییابد ،حقانگاری فرد در مورد مذهب خود و طرد سایرین نیز بیشتر
میشود .در مورد تأثیرگذاری تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی نیز همچنانکه پیشینة نظری و
تجربی در این زمینه بیان میدارند ،معادلة ساختاری پژوهش حاضر نشان میدهد که افرادی که
دارای تساهل مذهبی باالتری بودهاند ،تساهل سیاسی باالتری داشتهاند .به بیان دیگر ،تأثیرگذاری
تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی تأیید شده است .فرجام سخن آنکه از آنجاکه در کشور ما
مذاهب مختلفی رسمیت دارند و براساس قانون (اصل  12قانون اساسی) میتوانند آزادانه اعمال
مذهبی خود را انجام دهند ،مدارای این مذاهب با یکدیگر ،امری مهم برای جلوگیری از
درگیریهای مذهبی و اعتقادی است؛ زیرا نقطة آغاز کشمکش و خشونت میان صاحبان
اندیشههای مختلف ،اعتقاد به نوعی جزمیت و مطلقانگاری و رفتار دگم با اندیشههای مخالف
است .نتایج پژوهش نشان میدهد که اکثریت شیعة مورد بررسی ،نگرش چندان مناسبی نسبت
به سایر مذاهب رسمی کشور و بهویژه «اهل سنت» ندارند .این در حالی است که اگر تساهل
مذهبی وجود نداشته باشد و هر فرد ،مذهب خود را «حق» بداند و مذهب دیگران را «باطل»،
فقط یک راه گشوده میماند و آن رد ،طرد ،تکفیر و توسل به خشونت است.
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