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 Social class, as an aspect of individual and social identity 
of individuals, has an important role in the extent and 
type of their religiosity in a way that the specific socio-
economic conditions of individuals and groups more or 
less lead them to specific styles of religiosity. Recent 
studies of the sociology of religion, however, have 
largely neglected attention to social class. Therefore, in 
the present article, we have attempted to pay attention to 
the typology of religiosity of different social strata and 
classes in Shahrekord, while paying attention to the 
category of social stratum and class. This research has 
been done in a qualitative manner with an interpretive 
approach inspired by the Max weber ideal type approach. 
The method of data collection was a semi-structured 
interview with 57 people from individuals who were 
selected by purposeful sampling. The data were first 
coded sentence by sentence based on the thematic 
analysis technique and then the main and sub-themes 
were extracted and analyzed. The findings indicate a 
kind of difference in attitudes towards the foundations of 
religious belief, religious feelings and emotions 
(religious experience) as well as religious behaviors and 
actions of the three social strata and classes. Thus, we 
can talk about three ideal types of religiosity with certain 
religious characteristics and coordinates: "The ideal type 
of religiosity of lower social classes and strata"; "The 
ideal type of religiosity of the middle social classes and 
strata", and the "ideal type of religiosity of the upper 
social classes and strata". 
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 اطالعات مقاله   چکیده
ای از هویت فردی و اجتماعی افرراد  ققرم میمری د  عنوان جنبه قشر و طبقه اجتماعی به

اجتمراعی  اراا افرراد و −میزان و قوع دیندا ی آقان دا د به قحوی که شررای  اقتارادی
دهرد  امرا د  هرای اراا دینردا ی  رو  مریکم و بریم آقیرا  ا بره  روی  رب  هاگروه

شنا ی دین تا حد زیادی از توجه به قشر و طبقه اجتماعی غفلت شده مطالعات اایر  جامعه
 و د  مقاله حاضر کوشم شده تا ضمن توّجه به مقوله قشر و طبقره اجتمراعی   ا ت. ازاین

قات اجتماعی گوقاگون د  شیرکرد پردااته شرود. ایرن شنا ی دیندا ی قشرها و طب  نخبه 
وبرر پژوهم به  وش کیفی و با  ویکرد تفسیری و با الیرا  از  ویکررد  رنخ آ مراقی مراک  

قفرر از قشررهای  75یافتره برا  رااتها مااحبه قیمهاقجا  شده ا ت.  وش گردآو ی داده
هرا برا رات تکنیر  د. دادهاقرگیری هدفمند اقتخرا  شردهمختلف مرد  ا ت که با قموقه

تحلیل مضمون  ابتدا جمله به جمله کدگذا ی و  پ  مضامین فرعی و اصلی ا رتخرا  و 
ها  بیاقگر قوعی تمایز د  قگرش قسبت به مباقی باو  دینی  عواطرف تحلیل شده ا ت. یافته

هرای دینری  قشررها و طبقرات و احسا ات دینی )تجربه دینی( و همچنین  فتا هرا و کرنم
هرا و توان از  ه  رنخ آ مراقی دینردا ی برا ویژگریگاقه ا ت  به قحوی که میاجتماعی  ه

 ررنخ آ مرراقی دینرردا ی قشرررها و طبقررات »مختاررات معررین دینرری  ررخن برره میرران آو د  
  «تکلیفری»  «تو رلی»  «عراطفی»  «منا رکی»که شامل اقواع دیندا ی « اجتماعی پایین

 رنخ آ مراقی دینردا ی »ا رت  « گرراارافره»و « اتقردیرگر »  «مو وثی»  «تقلیدی−فقیی»
  «قرروگرا»  «عقالقرری»کرره شررامل اقررواع دینرردا ی « قشرررها و طبقررات اجتمرراعی متو رر 

 نخ آ ماقی دیندا ی قشررها و طبقرات »  ا ت  و «مدا اقه شریعت»و «   می»  «متعادل»
 ا ت.« شخای»و « ای لیقه»  «گراااال »که شامل اقواع دیندا ی « اجتماعی باال
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 و بیان مسئله مقدمه

 بـه واقعیت یک انسان در دیگری حالت و وضع هر مانند دینداری
 هـ  و تـدّر  هـ  دارد، تلـّون هـ  یعنی است؛ مشّکک معنا تمام
 شـدن حـال در تجربـه یـک دینـداری که روست آن از تلّون. تنّوع

 بـی  که تنّوع و است دینداری ضعف و شدت بیانگر تدّر  است؛
 گرفتـه، قـرار پژوهـاندیـن تأّمـ  و اذعان مورد ،پیشین جنبه دو از

 همـه از بـی  اش شناسـیجامعه سبک دلی  به وبر که است همان
 در چرا اینکه باب در(. 1830زند، شجاعی) است کرده توجه بدان

 مواجـه «دیـنبـی/ دینـدار» دوگانه با نه و دینداری تنّوع با واقعیت،
 و بیرونـی اوضـاعتـأییر  تحـت دینـداری که گفت توانمی هستی 
 اگـر. اسـت یافتـه خاصـی تنـّوع و هـاشـک  انسان، درونی احوال

 کنـی ، اشـاره دینـداری تنـّوع بـر مـثیر درونـی عوام  به بخواهی 
شـناختی  روان هایانگیزه و متفاوت شخصیتی هایگونه به توانمی

 اشـاره بیرونـی عوامـ  بـه بخـواهی  اگـر و کرد اشاره افراد ذهنی و
 هـایدینداری تواندمی دین خود   اول، وهله در گفت توانمی کنی ،

 کـه فـردی با است مسیحی که فردی مثالا : آورد وجود به را متفاوتی
 دیگـر، سـوی از دارد؛ متمایزی و متفاوت دینداری است، مسلمان

 دینـداری نیز، امر این که دارد وجود مختلفی مذاهب دینی، هر در
 دینـداری مثـال طـور به سازد؛می متمایز یکدیگر از را دین آن پیروان

 یـا و پروتسـتان مسـیحیان دینـداری از متفاوت کاتولیک، مسیحیان
 تسـنن اه  مسلمانان دینداری از متفاوت شیعی، مسلمانان دینداری

 همچـون دیـن، از غیـر بـه دیگـری عوامـ  دوم، وهله در و است؛
 تعلـ  پذیری،جامعه ها،رسانه شهرنشینی، شدن، صنعتی مدرنیته،
زاده، غالمـی) گذارنـدمـیتأییر  تنّوع این بر که هستند... و طبقاتی
کالهـــی،  ؛7442 1خســـروخاور، ؛1836فراســـتخواه،  ؛1831
 ؛1831اصـررپور،  و امیـری ؛1830معمـار،  و پورحسن ؛1834
 فـرد اسـا،، ایـن بـر (.1833معـدنی،  و محـدیی کاری،تصدی
 برخـی بـه خـود، درونی احوال و بیرونی اوضاعتأییر  تحت دیندار

 برخـی بـه نسبت و دهدمی نشان بیشتری اهتمام و تعل  دین ابعاد
 و انـواع آمـدن وجـود بـه سـبب امـر این و دارد کمتری توّجه دیگر
 بـا متناسب و زمان مرور به که شود می افراد دینداری در هاییسنخ
 در 2«تمـایز» نوعی شاهد دینداران، زندگی   مقتضیات   و عم  نحوه

                                                           

1. Khosrowkhavar. 

2. Distinction. 

 نگـرش، در تفـاوت شـاهد کـه معنـا بـدین هسـتی ؛ آنها دینداری
 دارد، تـالش حاضـر پژوه . باشی می افراد دینی کن  و گرای 

 و قشـرها سـح  در شـناختی،جامعـه نگـاهی بـا رامسـئله  این تا
 طبقـات و قشـرها مفهـوم. کنـد محالعه گوناگون اجتماعی طبقات

 برخـوردار دقی  مشخصی مرز و حّد  از امروزه چند هر اجتماعی،
 جوانـب همـه در آن غیرمستقی  و مستقی تأییر  دلی  به اما نیست؛
 خـا  و عـام ذهنـی مشـرله همواره افراد، معنوی و مادی زندگی

 قشرها دینداری مشاهده از آنچه(. 1  ،1838 ملک،) است بوده
 تمایز و تفاوت نوعی آید،می دست به گوناگون اجتماعی طبقات و

 و قشرها این دینی کنشگران دینی رفتارهای و احساسات باورها، در
 مثابـهبـه  دیـن» چـون هـاییعبارت و اصحالحات. است طبقات
وبــر، ) «دینــی نیازهــای» ؛ (1044 3،مــارک ) «هــاتــوده افیــون
 و( 1833اینگلهارت، ) «شدن غیردینی و حیاتی امنیت» ؛(1832

 قشـرهای دینـداری بـه توّجـه( 1831بوردیـو، ) «فرهنگـی ذائقه»
 ایـن نظریـات. براسـا، کننـدمـی بازنمـایی را اجتماعی مختلف

 و اجتمـاعی مختلـف هایپایگاه با افراد دینداری بین اندیشمندان،
 در تمـایزات نوع این. دارد وجود هاییتفاوت و تمایزات اقتصادی،

 و محقـ  زیسـته تجربـه. براسا، است مشاهده قاب  ه  شهرکرد
 طبقـات و قشـرها شـهر، ایـن در گرفته صورت اکتشافی محالعات
 دینـی   مناسـک و مراس  انجام به بیشتری پایبندی پایین، اجتماعی

 به آن توجه کمتر یا و گرفته نادیده را دین ابعاد سایر و دارند جمعی
 تأییـد مـورد دینداری متوسط، اجتماعی طبقات و قشرها کنند؛می

 ابعـاد همـه بـه که کنندمی وتالش پذیرندمی را دین رسمی مراجع
 قشـرها حالی که در کنند؛ توجه هماهنگ و متعادل صورتبه  دین

 اصـول برخـی بـه نسبت کلی باورهایی تنها باال، اجتماعی طبقات و
 هـایجنبـه تمـام در یافتـه تعمـی  صورت به باورها این و دارند دین

 هسـتند مداریاخالق مدعی بیشتر آنها شود؛نمی دیده آنان دینداری
 برایشـان دیـن ابعـاد سایر و دانند می دین پیامد ترین مه  را اخالق و

 را اصـلی پرسـ  این شده، توصیف وضعیت. ندارد چندانی اهمیت
 طبقـات و قشـرها دینـداری کـه سـازدمـی متبادر پژوهشگر ذهن به

ــاعی ــاگون اجتم ــه گون ــایزی چ ــا تم ــ  ب ــد  ه ــتای در و دارن  راس
ــه پاســخگویی  محــر  دیگــری فرعــی تســثاال مــذکور،ســثال  ب

 خـدا، از ایتلقـی چه گوناگون اجتماعی طبقات و قشرها: شوندمی
                                                           

3 .Marx. 
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 منجــی ،بیـت اه  و ائمـه قـرآن، پیـامبر، مـر،، از پـ  حیـات
 رسـتگاری و یـواب و گنـاه جهـن ، و بهشـت کـربال، واقعه موعود،
 دیـن از انتظـاری چـه گونـاگون اجتمـاعی طبقـات و قشرها دارند 
 چیسـت  گوناگون اجتماعی طبقات و قشرها در دین کارکرد دارند 
 طبقــات و قشــرها اســتفاده مــورد دینــی پوشــ  و متــون هــا،مکــان

 دینـی اطالعـات کسب و پذیرش نحوه اند کدام گوناگون اجتماعی
 مظـاهر و نـوع است  چگونه گوناگون اجتماعی طبقات و قشرها در

 قشرها است  چگونه گوناگون اجتماعی طبقات و قشرها دینی کن 
 رابحـه روحانیـت، به نسبت نگرشی چه گوناگون اجتماعی طبقات و

 دارند ... و اخالق و دین رابحه سیاست، و دین

 
 نظری حساسیت و مفهومی چارچوب

 اجتمـاعی طبقات و قشرها دینداری شناسینوع پی در پژوه  این
 هرگونه فاقد دلی  همین به. است کیفی تحقی  روش چارچوب در

 بـه آن در و اسـت متریـر و فرضـیه آن تبع به و پیشینی نظری مبانی
 اسـتفاده مفهـومی چـارچوب از نظـری چارچوب از استفاده جای
 را مرتبحـی بهـ  مفاهی  مجموعه مفهومی، چارچوب. است شده

 تمرکـز محالعـه مـورد عمده هایت  و مفاهی  بر که شودمی شام 
 بــه معنــایی مــرتبط و منســج  نظــام یــک قالــب در را آنهــا و دارد

محمـدپور،  از نقـ  به ،7440 1مکسول،) دهدمی پیوند همدیگر
 :قرارند این از مرتبط مفاهی (. 647،  1832
 حـوزه بـه وبـر ماک  که است مهمی مفاهی  از 2:«سنخ آرمانی»

 وبـر. اسـت کـرده وارد اجتمـاعی علوم شناسیروش و شناسیجامعه
 بـر جانبه یکتأکیدی  با آرمانی سنخ هر»: گویدمی آرمانی سنخ درباره

ی فـردی هـاپدیـدهی بسـیار شـمار ترکیـب بـا و دیـدگاه چنـد یا یک
 سـاخته غایـب و گـاهی موجـود بی  و ک  و جدا و پراکنده انضمامی

بـه  جانبـه، یک شـد ی تأکیدهـادیـدگاه همـان برحسـب کـه شودمی
 را ذهنـی سازه این. گیرند می سامان یکپارچه تحلیلی سازه یک صورت

 تجربــی صــورت بــه واقعیــتی کجــا هــی  در خالصــ  مفهــوم در
ــوان نمی ــرا ت ــدد اتوپیاهــای ...اتوپیاســت یــک کــه یافــت؛ زی  و متع

 دیگـری مشـابه کـدام هی  کـه سـاخت تـوانمی نوع این از پرشماری
 (.34،  1303 3وبر،) «نباشد

                                                           

1. Maxwell. 

2. Ideal Type. 

3. Weber. 

 مفهـوم کـه اسـت الزم ابتدا مفهوم این تعریف برای 4:«دینداری»
 هاسـتگزاره از ایمجموعه صوری، نظر از دین. شود تعریف 5«دین»

 عبـارت مضـمونی، لحـا  از و است آمده مذهبی مقد، متون در که
 جانـب از پیروان عقیده به بنا که دستورهایی و تعالی  مجموعه از است

 بـه. اسـت شده فرستاده هاانسان برای بشری مافوق و قدسی منبع یک
 و هـاآمـوزه به فرد که التزامی از باشد عبارت دینداری اگر قیا،، همین

 التـزام این ها،انسان وجودی هایحیحه به توجه با دارد، دینی دستورات
 ایـن بـر. یابـدمـی بازتاب فرد رفتارهای و احساسات باورها، قالب در

 بـه تـوانمـی را دینی دستورات و تعالی  به فرد التزام یا دینداری اسا،،
. کـرد تقسی ( عاطفی و اعتقادی) ذهنی و( رفتاری) عینی التزام نوع دو

 قدسـی امـر به معحوف اعمال و رفتارها به همۀ دارد ارجاع عینی التزام
 و مشـخ  جامعـه، در مشروع مذهبی سازمان از سوی که خداوند یا

 فـردی های صورت کلیۀ دربردارند  رفتارهایی چنین اند؛شده توصیف
 دربردارنـد  نیز ذهنی التزام و است؛ دینی اعمال در مشارکت جمعی و

 آنهـا از سـوی شـناخت یا و تأییدشده هایتبیین و هاتوصیف به اعتقاد
آنهـا  درباره مساعد احساسات و عواطف داشتن و مذهبی سازمان یک

(. 1833طالبـان،  از نق  به 148،  7444 6فینک، و استارک) است
 بـه افـراد التـزام از اسـت عبارت دینداری از منظور نیز پژوه  این در

 کـن  و گـرای  نگـرش، کـه نحوی به اسالم دین دستورهای و تعالی 
 .  دهد قرارتأییر  تحت را آنها

 هـانابرابری توصیف برای شناسانجامعه 7:«اجتماعی قشربندی»
، 1831گیــدنز، ) کننــدمــی اســتفاده اجتمــاعی قشــربندی مفهــوم از

 میـزان برحسـب را افراد اجتماعی، قشربندی نظام واقع در(. 783 
 در را آنـان و کـرده بندیرتبه زندگی محلوب هایکیفیت از برخورداری

زاهــدی، ) دهــدمــی قــرار وضعشــان بــا متناســب اجتمــاعی طبقــات
 قشـر» مفهوم تعریف در اجتماعی علوم فرهنگ در بیرو، آلن(. 1827

 از متشـک  ایمجموعـه اجتمـاعی قشـر... »: نویسدمی 8«اجتماعی
 در اجتمـاعی قشربندی فرایند در که است هاییگروه یا افراد از تعدادی

 گونـاگون قشـرهای شناسـی،جامعه زبان به. اندگرفته جای سح  یک
 خـود، موقـع و وضع به توجه با و دارند قرار یکدیگر روی بر اجتماعی

 کارفرمایـان دهقانان،. گیرندمی قرار جامعه افراد مجموع قضاوت مورد
                                                           

4. Religiosity. 

5. Religion. 

6. Fnke & Stark. 

7. Social Stratification. 

8. Social Stratum. 
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...« هسـتند اجتمـاعی قشـرهای زمره از کارمندان، و کارگران صنعتی،
 (.13،  1838ملک، )

 پژوه  این اساسی مفاهی  از دیگر یکی 1:«اجتماعی طبقه»
 نمـود شناختیجامعه ادبیات در دیگری مفهوم هر از بی  که است
 در چنـدانی تواف  ظاهری، نمود و توجه این رغ به اما است؛ یافته
 ،1شـماره جـدول. خـوردنمـی چش  به آن سنج  و تعریف مورد

 .است واقعیت این بیانگر

 
 شناسانجامعه دیدگاه از طبقه سنجش و تعریف. 1جدول

 طبقه سنجش معیار طبقه تعریف شناسجامعه

 ابطه با  حسب بر  ا افراد طبقاتی وضعیت ما ک   مارکس
 (.21ا  0131 )مل   کندمی یفتعر  یدابزا  تول

 بر مالکیت عد  یا مالکیت
 )همان(. یدتول ابزا 

 پوالنزاس
 یگاهو جا یتعنوان موقع طبقه  ا به پوالقزات 

 2 )گر  کندمی تعریف یدافراد د   ااتا  تول
 (.050ا  0130

فرد د   موقعیتموقعیت 

 (.همان) تولید  ااتا 

 اولین
 رایت

طبقه پا خ به چه قوع  اینکه کند می یانب  ایت
و  ایچه مسئله یینو تب یحتوض یباشد  برا یپر ش
 یفگرفته شود  تعا   کا  هکدا  قوع جامعه ب یبرا

  0137 دیگران  و 3یت) ا کندمی یداپ یمتفاوت
 (.651−673ا

 ید با ابزا  تول  ابطه
از تخاص و  یبراو دا  

د   یگاهجا ینمیا ت و هچن
 یمراتب  ازماق  لسله

 (.33ا  0337یت  ) ا

 وبر

از افراد ا ت که  ایصرفًا مجموعه طبقه 
از  یند  بازا  دا قد و بنابرا یمشترک «یتموقع»

 «زقدگی هایفرصت»و  «یمنافع اقتااد»
 ققل به 365ا  0366وبر  براو دا قد ) مشابیی

 (.56ا  0130گر    از

 (.همان) بازا  د  موقعیت

 گیدنز

از افراد اطال   یعیو  بندی گروه به طبقه 
مشترک  یمنابع اقتااد یکه دا ا شودمی

 ی آقیازقدگ شیوهبر  یداً منابع شد ینهستند و ا
 (.600ا  0137گیدقز  ) گذا دمی یرتأث

 یا آموزش مولد  دا ایی
کا   یرویکنترل بر ق و میا ت

 ققل به  0353 گیدقز ) یدی
 (.677ا  0130 گر   از

 دارندورف
 « تیز حال د  های گروه»  ا طبقات دا قدو ف 

 اقتدا  متمایز زیعتو وا طه بهکه  کندمی تعریف
 (.073ا  0130 )گر   آیندمی وجود به

 (.همان) اقتدا  با  ابطه

 بوردیو

 شرای  د  که هستند عامالقی مجموعه طبقه 
 شرطیدا قد که  یجا مشابه و همگون وجودی

 و کندمی یلتحم آقیا ا به  یمشابی هایشدن
به با   یشان ا برا مشابیی قریحه و طبع هایقظا 
 یجادا یمشابی عملکردهای تواقندمیکه  آو دمی

 (.076ا  0137یو  کنند )بو د

اقواع  یرو مس یبترک حجم 
  0137یت  ) ا یه رما

 ینهمچن بو دیو(. 016ا
قظا  »معتقد ا ت که 

 یهسته قیاد «یشغل
 یل ا تشک ی ااتا  طبقات

  0137واینینگر  ) دهدمی
 (.013ا

 وارنر

 یا قشر چند یا دو از ا ت عبا ت طبقه وا قر   یرتعب به
 د  آقان تو   و اجتماع افراد اعتقاد بنابر که گروه

 بندی  تبه ترپایین یا باالتر اجتماعی های پایگاه
 (.31ا  0131 )مل   شوقدمی

 قوع د آمد  میزان شغل  قوع
و   واد یزانو م مسکن
 به  0303 4 )وا قر تحایالت

  0130 5لوید  از ققل
 (.57ا

                                                           

1. Social Class. 

2. Grabb. 

3. Wright. 

4. Warner 

5. lioyd 

 افرادنـد از گروهـی صـرفاا  طبقه، از منظور حاضر، پژوه  در
 متفـاوتی جایگـاه دارای اجتمـاعی−اقتصادی مراتب سلسله در که

گاهی دارای که کنشگرانی نه و هستند  شـرایط در و بـوده طبقـاتی آ
کید  با پژوه  این در. دارند قرار طبقاتی نزاع  طبقـاتی طر » برتأ

 تفکیـک بـرای 7«شـرلی هایگروه» معیار از 6«رایت اولین اریک
 از شـر  کـه چـرا. است شده استفاده محالعه مورد جامعه طبقات
 دیگـر سـوی از و دارد ارتبـا  فرد تخص  و تحصیالت با سویی

جامعـه  در را افراد اجتماعی حیثیت و اقتصادی موقعیت وبی  ک 
مواردی  از ترراحت را خود شر  افراد این، بر افزون کند.می تعیین

در  اینکـه و بـاالخره کننـدمـی بیـان مث  درآمد، دارایی و یروتشان
 بـا شـر  افرادی به توانمی بیشتری سهولت با هدفمند گیرینمونه
 ایالیـه شـ  بندی تقسـی  اسـا،، این بر .یافت دست نظر مورد

 بـه رو متوسـط بـاال، بـه رو متوسط پایین، به رو باالی باال، باالی)
 ارائـه طبقـاتی هـایگـروه از( پـایین پایین و باال به رو پایین پایین،

 ایـن دارندگان که ای آورده گرد ه  را مشاغلی الیه هر در و ای داده
 بـر مالکیـت) شـرلی اقتدار گانهسه ابعاد با رابحه لحا  به مشاغ 
( سـازمانی اقتـدار همچنـین و مهـارت و تخصـ  تولید، وسای 

 .دارند مشابهی وضعیت

                                                           

6. Erik Olin Wright's Class Schemes. 

 میلکیات از برخارراار  میااا  براسای  را طبقایی  های  گروه رایت، اولین اریک
. کنادما  بناد اسات  سیزمین  اقتدار همچنین و مهیرت و یخصص یرلید، وسییل

 یعبیار  با  یای بررژواز  طبق  اارند، اختییر ار را اقتدار نرع س  هر ک  افراا  و 
 کسین  سییر. گیرام  نظر ار پییین یی کیرگر طبقۀ را اقتدار نرع هر فیقد افراا و بیال
 متنایق  های  جییگیه» حیمال  عنرا  ب  اارند اختییر ار را اقتدار این از بخش  ک 

 ،[مترسا  طبقا ] اارند قرار کیرگر  و بررژواز  طبقۀ فیصل حد ار ک  «طبقیی 
 (.619−611، ص6931کرامپتر ، ) گیرام  نظر ار

7. Occupational Groups. 
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سازمانی اقتدار همچنین و مهارت و تخصص اقتصادی، مالکیت از برخورداریبراساس  اجتماعی طبقات و قشرها. 2جدول

 اجتماعی طبقه
 شغلیگانه اقتدار رابطه با ابعاد سه

مالکیت بر وسایل  های شغلی گروه
تولید 

تخصص و 
 مهارت

 سازمانی اقتدار

 باال

 باالی باال
آالت و  رمایه )صاحبان زمین  مواد اا   ماشینصاحبان  باال باال مال  داران()سرمایه

 ها(  تّجا  عمده )باز گان وا دات و صاد ات( و... .کا ااقه
 باال رو به پایین

 تبه های بز گ  مدیران عالی مدیران ا شد مؤ سات و شرکت باال باال غیرمال  ای()مدیران حرفه
  یا ی )از قبیل وزیر و قمایندگان مجل ( و... .

 متوسط

 متوسط رو به باال
 متو   غیرمال  )متوسط جدید(

پزشکان  میند ان  وکال  هنرمندان  حسابر ان  ا اتید  متو    و به باال  و به باال
 ادا ی و... .  تبهداقشگاه  افسران ا تم  کا کنان عالی

 متوسط رو به پایین
آموزش و پرو ش  قمایندگان بیمه  پر تا ان  آموزگا ان  دبیران  متو   متو   غیرمال  )متوسط سنتی(

 و ان و... .دا ان  پیشهکا مندان دفتری   وحاقیون  مغازه

 پایین
کا گران کا ااقه  کا گران ااقگی  کا گران  ااتماقی   پایین پایین غیرمال  پایین رو به باال )کارگران(

 کا گران کشاو زی   فتگران  مستخدمان و... .
 پایین پایین

فاقد تخاص و  غیرمال  ها(دستان و زیرطبقه)تهی
گرد  پادوهای بازا   کا گران  وزمزد فروشندگان دو ه فاقد اقتدا   ازماقی میا ت

 ها( و... .)عمله

 
 شناسـانیجامعـه نظـرات به 1«نظری حساسیت» ایجاد منظور به

 :اند کرده بحث دین و اجتماعی قشربندی مورد در که شودمی پرداخته
 ایـن بـه کـه است شناسانیجامعه اولین جمله از مارک  کارل

 نظامی] ایدئولوژی مثابه به دین وی، نظر به. است پرداخته مبحث
گـاهی بوسیله شده ایجاد اعتقادات از  محصـول اساسـاا  ،[کـاذب آ

 از مارک (. 101،  1832همیلتون، ) است طبقاتی جامعه یک
 طبقـه این خودبیگانگی از حالت به را کارگر طبقه دینداری سویی،
گاهی از ایجنبه را دین و دهدمی نسبت  و گیردمی نظر در کاذب آ

ــوی از ــر، س ــداری دیگ ــورژوازی دین ــی را ب ــر سرپوش ــ  ب  عم
 کننـدمـی دنبـال را خودشـان طبقه منافع که داند می دارانی سرمایه

ــون، ) ــارک (. 36،  1832تامس ــن م ــه را دی ــون» عنوان ب  افی
 مایـه گرچـه دیـن،»: کـه اسـت معتقـد و کندمی معرفی 2«هاتوده

 اسـت ایتسـلی نوع آن اما است؛ ستمدیدگان و دیدگان رنج تسلی
 گونـه این... بخشدمی موقتی تسکین تنها مخدر داروهای مانند که

 پـذیر تحم  بـا واقع در و دهدنمی دست به را واقعی ح  راه تسلی،
 کنــد؛مــی جلــوگیری واقعــی حــ  راه گونــه هــر از رنــج، ســاختن

 بـه و کندمی کمک رنج ایجادکننده شرایط ابقای به دین سان،بدین
 «کندمی تقویت را تسلی  جهان، دگرگونی هایراه جستجوی جای

 (.101،  1832همیلتون، )
                                                           

1. Theoretical Sensitivity. 

2. Opium Of The Masses. 

 بـاب در کـه اسـت شناسـانیجامعـه تـرین مه  از وبر ماک 
 ایـن در و کـرده بحث گوناگون اجتماعی طبقات و قشرها مذاهب

صدری، ) کندمی صحبت 3«دینی نیازهای» بنیادی مفهوم از راستا
ــود بحــث در وی (.63،  1834 ــاره خ ــد درب ــین پیون ــن ب  و دی

 و کـرده عمـ  مـارک  از ترمحتا  و تردقی  اجتماعی، قشربندی
 کار به دین درباره که طور آن را مارک  منافع   نظریۀ ناپختۀ هایجنبه
 خا  ماهیت که نیست این ما تز »: کندمی اظهار و کرده رد رفته،
 بیـانگر یـا مسـلط قشـر اجتمـاعی موقعیـت پیامـد صرفاا  دین یک

 یـا اقتصـادی آرمـانی موقعیت کننده منعک  یا قشر آن ایدئولوژی
 و سیاسـی اجتماعی، نفوذهای ه  قدر هر ...باشد قشر یک مادی

 اقتصـادی اخالق باشند، کننده تعیین خا  مورد یک در اقتصادی
 محتـوای از همـه از پـی  و دینی منابع از عمدتاا  را خود برچسب

 ایـن بعـد، هـاینس  دفعات به. گیردمی آن هایوعده و هابشارت
 تفسیرهای چنین یک. کنندمی مجدد تفسیر را هاوعده و هابشارت

 دینـی اجتمـاع نیازهـای بـا منحبـ  را دینـی مکاشـفات مجددی،
 وبـر،) «شوندمی دینی نیازهای با منحب  دینی تعالی  لذا و کندمی

 (.61  ،1823 افروغ، از نق  به ،1326
 بـا دیـن انحبـاق گونـاگون   هـایشـک  به مورد چندین در وبر
 از وی مـثالا . کنـدمی اشاره گوناگون طبقات و قشرها دینی نیازهای

 ترییـر یکـی کنـد؛مـی صحبت هاتوده نیاز با دین تحبی  شک    دو
                                                           

3. Religious Needs. 
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 نـوعی به آن شک  ترییر دیگری و جادو و سحر نوعی به دین شک 
 پـایین   و متوسط طبقات نیاز که کندمی بیان همچنین. منجیانه دین

 بـه را آنهـا دیـن جویانـه،آرامـ  و خانوادگی زندگی به بورژوازی
 و درون دنیای به گرای  که کندمی بیان احساساتی ایافسانه شک 

 باالی و ممتاز قشرهای نیاز که است معتقد او. دارد معنوی اعتالی
 رسـتگاری به یروتمندان و دیوانساالران جنگجویان، مانند جامعه،

 و کننـدنمـی احسا، چندان را نیاز این آنها و است ضعیف بسیار
 مشـروعیت شـناختیروان تضـمین خواهنـد،می دین از آنان آنچه
 (.716−710  ،1832 وبر،) است

 اجتمـاعی، مختلـف قشرهای و گوناگون های گروه وبر دید از
 مسـائ  دارنـد؛زیرا متفاوتی وبی  ک  دینی احساسات و ها دیدگاه

 و ها چشمداشـت میـان هـایتفـاوت که کنندمی تجربه را متفاوتی
 وجود بــه را آنهـا گونـاگون های صـورت بـه تجربـی هـایواقعیـت

 سنخ از وی اسا، این بر ؛(786،  1832همیلتون، ) آورندمی
ــانی ــذاهب آرم ــرها م ــات و قش ــاعی طبق ــاگون اجتم ــخن گون  س

 ابتـدایی جوامع اعضای مانند دهقانان: که است معتقد و گویدمی
 نزدیکـی پیونـد طبیعت آنها با. دارند گرای  دین از بیشتر جادو به

 مسـتقی  نظارت به بیشتر لذا و اند مادی نیروهای به وابسته و دارند
 هایاندیشه به زادهنجیب و جنگجو طبقات .دارند توجه نیروها این

 دینـی احسـا،   و نیسـتند منـدعالقـه چنـدان اخالقی نوع از دینی
 فخـر مایـه چنـدان را خدایان از فرمانبری آنها. ندارند خودجوشی

 و نظـامی شکست و شر دفع به محدود شان دینی تعل  و دانندنمی
 ورود تضـمین و نبـرد هـایصـحنه در الهـی پشتیبانی نوعی جلب

 مأموران و ساالراندیوان. است مر، هنگام در بهشت به رزمندگان
 نظـ ، حفـ  به بیشتر آنها ندارند؛ دین به گرایشی چندان حکومتی

 بـرای سـودمندی وسـیله را دیـن و دارنـد توجـه امنیـت و انضبا 
ــان. انگارنــدمــی هــاهــدف ایــن بــه دســتیابی ــد بازرگان  و یروتمن

 اخالقـی رسـتگاری به عالقه یا شدید دینی اعتقاد نیز دارانسرمایه
 بـه آنهـا منـدیعالقـه دهنـد؛نمـی نشـان خـود از چندان را دینی

 و روحـانی جهـانی،آن قضـایای بـه آنها تعل  از دنیوی، چیزهای
 اجتماعی هایزمینه از روشنفکران قشر .کندمی جلوگیری اخالقی
 طبقـه از یـا و ممتـاز طبقـات از یـا معموالا  و خیزندبرمی متفاوتی
 در آنهـا سـه  ترتیـب، همـین بـه و گیرنـد؛می سرچشمه متوسط
 (. 704−783همان،  ) است متفاوت دینی هایاندیشه

 این با را خود دین شناسیجامعه کتاب از بخشی نیز واخ یواخی 
 خـود، مختلـف   هایشک  در اجتماعی تمایز که کندمی آغازسثال 
سـثال  ایـن به پاسخ در و دهد می قرار الشعاع تحت را دین چگونه

 قـرارتأکید  مورد را واقعیت این باید اول مرحله در: »که کندمی بیان
 از اجتمـاعی هایتفاوت ریتأی تحت که است عینی دین   این که دهی 
 دیـن   بالفاصـله هـاتفاوت این و گیردمی قرار مال و مرتبه شر ، قبی 

 کـه نفـر دو دیگـر بیان به. دهندنمی قرار خود الشعاع تحت را ذهنی
 در امـا هسـتند؛ دینی اجتماع یک در و کنندمی زندگی ناحیه یک در

 یکسانی دینی تجربۀ است ممکن اند،متفاوت یروت یا مرتبه و حرفه
 شـیوه به دهند، نشان متفاوت شک  به را خود اعتقاد اما باشند داشته

 داشـته تعلـ  دینـی متفـاوت هـای انجمن به و بگزارند نماز متفاوت
، 1833واخ، ) «باشـند داشـته متفـاوتی عینـی دین   عبارتی به باشند،

 ازی اریبسـ در را حرفـه یـا شـر  نـوع سه دینداری واخ،(. 783 
: انیـجنگجو نید .1: داندیمثیرم نید توسعه در ها فرهنگ و جوامع

 بـه خـود ابعـاد ازیکـی  در جهان بزر، انیاد ازیک  هر واخ، نظر به
 هکـنیا بـا. اسـت درآمده افسران و سربازان ان،یجنگجو ن  ید صورت

ی مقـاطع در اما اند؛نبودهی نظام  کی اصالتاا  هانید نیا ازیک   یه
 دوبـاره  یـتحب وی بازسـاز در انیـجنگجو مسلط استک خ،یتار از

 توانسـته انیـجنگجوی هـا ن یب و ازهـاین ،یذاتی هاخواسته با خود
: بازرگانـان نیـد .7 نـد؛ک  یتحمی نیدی الگو بر را خود قالب است
 وبـرمـاک  ارکـ از ،یشـرل گـروه نیـا هایویژگی  یتوض در واخ،

 ایـ زیـآمدیـترد نگرشـی بازرگانـان، که کندمی بیان و ندکیم استفاده
 اشـترال بـه واخ،: شـاورزانک نید .8 دارند؛ دین به نسبت تفاوتیب
 و نـدکیمـ اشـارهی رکـف امـور از اوی دور وی دیـ امور در شاورزک
 نیبنـابرا. داردی عملـی ذهنـ الحـال، متوسـط شـاورزک»: دیگویم

 در. ندارنـدی چنـدان نقـ  اوی نـدارید دری انتزاعـ وی نظر  یمفاه
 است افتهی  یتحبی خوب بهیی روستا شهیاند بای ریاساط انیب عوض،

 انیخـدا هک چرا است؛ مشهودیی روستا التیتخ در آنی هانشانه و
 در عمـده. تأکید برخوردارندی خاص احترام ازی زیحاصلخ وک خا
 در جـادویی تجلیـات و اسـتک مناس و شعائر بر ،یشاورزک انیاد

   (.763−764همان،  ) «کندمی بازی مهمی آنهانق  بین
 نظریـۀ شر  به عرفی و مقدس کتاب در نیز اینگلهارت رونالد

 این که است معتقد و پردازدمی 1«شدن غیردینی و حیاتی امنیت»
                                                           

1. Existential Security And Secularization. 
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 ایـن بـر مبتنـی: امنیـت اصـ  .1: اسـت اصـ  دو بر مبتنی نظریه
 توسـعه سح  جهت از جهان فقیر و یروتمند مل  که است اندیشه
 جهـت از نتیجـه در و اقتصادی اجتماعی نابرابری و پایدار انسانی  
 برابــر در پذیری آســیب و انســانی امنیــت زنــدگی، اصــلی شــرایط

 در امنیـت کـه اسـت معتقد وی. اندمتفاوت ه  با بسیار خحرات،
 هـایریسـک و خحـرات از رهـایی بیـانگر خود، مفهوم ترین ساده

 مهـ  انسـان سـعادت برای ایگسترده صورت به که است مختلف
 مهـ  بسـیار دینـداری بـرای آن فقـدان و است شده داده تشخی 

 بینــیپــی  وی(. 88،  1833نــوری ،  و اینگلهــارت) اســت
 برابـر در همـه از بـی  کـه فقیرتـر پیشاصـنعتی   جوامع که کندمی

 هستند، پذیرتر اجتماعی، آسیب مخاطرات و طبیعی بالیای تهدید
کیـد  دین اساسی اهمیت بر جوامع دیگر از بی   در و ورزنـد میتأ

 امنیت از باالتری سح  در که مرفه پساصنعتی   جوامع مل  مقاب ،
 دهندمی دین به کمتری اهمیت کنند می زندگی اجتماعی و طبیعی

 ایـن بـر مبتنـی: فرهنگـی هـایسـنت اصـ  .7 ؛(18  همان،)
 هـر در مسـلط دینـی اعمـال و اعتقادها ها، ارزش که است اندیشه

 هـایسـنت. دارنـد دیرینـه هـایسـنت و تـاریخ در ریشه جامعه،
 اعمال ها، ارزش به مسلمانان و هندوها ها،کاتولیک و هاپروتستان

 شـک  کننـدمی زندگی جوامع این در که مردمی دینی اعتقادات و
 مسـجد یـا معبد کلیسا، در را پایشان آنها هرگز اگر حتی دهند،می

 (.810همان،  ) باشند نگذاشته
 طبقات بین ارتبا  1،«فرهنگی ذائقه» نظریه در نیز بوردیو، پیر

ــاعی ــه و اجتم ــایذائق ــی ه ــه در را فرهنگ ــه جامع ــۀ در فرانس  ده
 بـا افـراد از گروهـی بوردیـو، تعبیـر بـه. کنـدمی م، بررسی1364

 2«هبیتـا،» یـک ایجـاد بـه تمایـ  نزدیـک، اجتماعی پیوندهای
. سازدمی متمایز اجتماعی های گروه سایر از را آنان که دارند مشابه

 سمت به را کنشگران طبقاتی، تعل  ح  یک ایجاد با هبیتا، این
 شـاناجتمـاعی وضـعیت با متناسب فرهنگی ذائقه و زندگی سبک
 بوردیـو آنکه گو(. 704−783،  1831بوردیو، ) دهدمی سوق
 اسـتفاده دیـن محالعـه بـرای خـود پیشرفته شناسیجامعه از هرگز

 طـور بـه توان میمی را او شناختیروش و نظری ابزارهای اما نکرد؛
 کـه هنگـامی اسـا،، این بر. گرفت کار به نیز دین حوزه در مشابه

                                                           

1. Cultural Taste. 

2. Habitus. 

 شـود،مـی تبـدی  شـدنی انتخـاب فرهنگـی   کـاالی یـک بـه دین
ــراد ــوالت اف ــی محص ــه را دین ــی ب ــب روش ــا متناس ــت ب  موقعی

 بـا کنشـگران دیگـر، سـخن بـه. کننـدمـی مصـرف شاناجتماعی
 3«دینـی هـایذائقـه» بـا احتماالا  مختلف، اجتماعی هایموقعیت
 دینـی های سـبک بـه تمایـ  از ایـن رو و یابندمی پرورش متفاوت

 (.7413 4کرسن،) دارند شاناجتماعی موقعیت با مرتبط

 
 شناسیروش

 از گیـریالهـام و تفسـیری رویکرد با و کیفی روش به پژوه  این
 از هـاداده گـردآوری بـرای .شد انجام وبر ماک  5«آرمانی سنخ»

 7«یافتـهسـاختنیمـه» هـایمصـاحبه تکنیک و 6«مصاحبه» ابزار
 روش بـر مبتنـی گیری،نمونه لحا  به پژوه  .است شده استفاده

 کـه اندشده جووجست هایینمونه و است 8«هدفمند گیرینمونه»
،  باشند؛ اجتماعی طبقه و قشر یک متعارف های ویژگی بیانگر اوالا
،  و −داشـته اسـالم دیـن بـه اهتمـام و التـزام یعنـی− مسلمان یانیاا

، و باشند مذهب شیعه همچنین  در کـردن صـحبت بـه تمایـ  یالثاا
 اریمع .باشند داشته خود دینی رفتارهای و احساسات باورها، مورد

 ایـن بـر کـه اسـت بوده هامصاحبه توقف مالک 9،«ینظر اشباع»
ــا، ــا اس ــر 78و  13، 11 ب ــداران از نف ــه دین ــر از ک ــت نظ  مالکی

 سـح  در شـرلی اقتـدار همچنین و مهارت و تخص  اقتصادی،
 دوره یک طی و گرفت صورت مصاحبه بودند پایین و متوسط باال،

 یبـت و ضبط هامصاحبه[ 1833 سال اسفندماه تا دیماه] ماهه سه
 تکنیـک بـر مبتنـی پـژوه ، ایـن هایداده تحلی  روش اند. شده

  یـتحل یبـرا یمختلفـ یهـاروش. اسـت 10«مضمون تحلی »
 را یخاصـی نـدهایفرا آنهـا، از یـک هـر هک دارد وجود مضمون

 کـالرک و بـراون پیشنهادی روش پژوه ، نیا در. کنندمی دنبال
 اسـت مضـمون تحلیـ  جهـت جـامعی و گـام بـه گـام فرایند که

                                                           

3. Religious Tastes. 

4. Koehrsen. 

5. Ideal Type. 

6. Interview. 

7. Semi Structured. 

8. Proposed Sampling. 

9. Theoretical Sturation.  

10. Thematic Analysis. 
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 مضـامین، جسـتجوی اولیـه، کـدهای ایجـاد هـا،داده با آشنایی)
 ،(گزارش تدوین و مضامین نامگذاری و تعریف مضامین، بازبینی
 (.7446 1کالرک، و براون) شد استفاده

 و لیـنکلن) گوبا و لینکلن پیشنهادی الگوی به تأسی با همچنین
 معیار چهار ،(036،  1832محمدپور،  از نق  به ،1331 2گوبا،

ــــذیری» ــــان» 3،«باورپ ــــذیریاطمین ــــذیری» 4،«پ  و 5«تأییدپ
 افـزای  برای. شد ارائه نتایج کیفیت ارزیابی جهت 6«پذیریانتقال»

 و محالعـه میـدان در پژوهشـگر مدت طوالنی حضور از باورپذیری
 در کنندگانمشارکت به پژوهشگر نزدیکی و مداوم مشاهده همچنین

 بـر افـزون پژوهشـگر امـر، این واسحه به. شد استفاده محالعه میدان
 چیز چه که گرفت تصمی  محالعه، مورد جامعه فرهنگ با شدن آشنا
 بـا ارتبـا  در. گیرد قرار توجه کانون در باید و بوده مه  محالعه برای

 کـه فـن ایـن. شـد اسـتفاده 7«عضو کنترل» روش از پذیریاطمینان
 مجـدد ارائـه مسـتلزم است، پذیریاطمینان ایجاد برای فن ترینمه 
 کـه طـوری به است کنندگانمشارکت به تفسیرها و هاتحلی  ها،داده
 شـده ارائـه شـر  پـذیریاطمینـان و صـّحت مـورد در بتواننـد آنان

 بــا ارتبــا  در(. 711،  1830کرســول، ) کننــد نظــراظهــار
 روش ایـن در. شـد اسـتفاده 8«بیرونی ممیزان» روش از تأییدپذیری
 هـ  و فراینـد هـ  تـا دهدمی اجازه بیرونی مشاور یک به پژوهشگر

 جهت و. نماید ارزیابی را آنها صّحت و بررسی را پژوه  هاییافته
 ابعـاد تنـّوع تـا شـد تـالش پذیری،انتقال یعنی چهارم معیار رعایت

 سـن، نظیـر دینـداران شـناختی  جمعیـت هایویژگی لحا  به نمونه
 در تکـوین حـال در... و سـکونت مح  شر ، تحصیالت، جن ،

ــر ــه نظ ــود گرفت ــر. ش ــن ب ــا،، ای ــه اس ــن گرچ ــ  ای ــای تحقی  ادع
 قابلیـت یا پذیریاعتماد» معیار تا شده سعی اما ندارد؛ پذیریتعمی 
 .  شود لحا  آن در کیفی تحقیقات در 9«اعتماد

 

                                                           

1. Braun & Clarke. 

2. Lincoln & Guba. 

3. Credibility. 

4. Dependability. 

5. Confirmability. 

6. Transferability. 

7. Member Check. 

8. External Audits. 

9. Trustworthiness. 

 هایافته تحلیل

 تکنیـکبراسـا،  و سازیپیاده آنها تمام ها،مصاحبه انجام از پ 
 مضـامین سـپ  و کدگذاری جمله به جمله ابتدا مضمون، تحلی 
 راسـتا، ایـن در. گردیدنـد اسـتخرا  و شناسـایی اصـلی، و فرعی

 نمونـه یـک عنوان بـه  گانـهسه اجتماعی طبقات و قشرها از هرکدام
 دینـداری گونه سـه احصـا  به منجر که شدند گرفته نظر در مستق 

 گونـه پنج بـاال، اجتمـاعی طبقات و قشرها دینی کنشگران میان در
 متوسط اجتماعی طبقات و قشرها دینی کنشگران میان در دینداری

 طبقـات و قشـرها دینـی کنشـگران میـان در دینداری گونه هشت و
 قابـ  1و  0 ،8 شـماره هـایجـدول در کـه گردید پایین اجتماعی

 .است مشاهده
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 باال اجتماعی طبقات و قشرها دینی کنشگران با مصاحبه از منتج اصلی تم و فرعی هایتم مفاهیم،. 3جدول

 تم اصلی های فرعیتم کدهای اولیه )مفاهیم( ردیف 

قشرها و طبقات 
 باالی باال

 های دیندا ی.اهمیت دادن به  ا تگویی  د  تکا ی و اماقتدا ی به قسبت دیگر جنبه 0

اولویت  عایت اصول ااالقی 
 گرادیندا ی ااال  بر احکا  شرعی و فقیی

 تالش برای اجتنا  از غیبت و بدگویی. 6
 تر از قماز و  وزه اواقدن. د وغ قگفتن  میم 1
 اهمیت دادن به وجدان و اقساقیت د  مقابل کسب ثوا  و  فتن به بیشت. 0
 «.ها تادمت به الق از برترین عبادت»بیان پرتکرا  عبا ت   7
  فتا ی دیندا ان متشرع.ارده گرفتن به تناقضات اعتقادی و  2
 هماقی دین و ااال .این 5
  ویکرد گزینشی و اقتخابی ای از د تو ها و احکا  دین.های شخای و  لیقهبرداشت 3

 گزینم و اقتخا  هنجا های دینی. 3 ایدیندا ی  لیقه به دین
 پوشم دینی متنا ب با  لیقه شخای. 07

قشرها و طبقات 
 به پایینباالی رو 

 ها و احکا  دین. ازی آموزهشخای 00
 گیری  وژه شکل

 اودبنیاد دینی
دیندا ی ااوصی 

 )شخای(
رد شخای. 06  کاهم تقلید از مراجع دینی و تأکید بر ا 
  وا  تفسیرهای شخای از دین. 01
 اود تشخیای د  امو  دینی. 00

 
 متوسط اجتماعی طبقات و قشرها دینی کنشگران با مصاحبه از منتج اصلی تم و فرعی هایتم مفاهیم،. 4 جدول

 تم اصلی  های فرعیتم کدهای اولیه )مفاهیم( ردیف 

قشرها و طبقات 
متوسط رو به باال 

 جدید()متوسط 

 قگاه علمی و منطقی به  ویدادها و وقایع دینی. 0

دیندا ی  قگرش عقالقی به دین
 عقالقی

 پذیرش باو ها و منا کی که توجیه عقالقی داشته باشند. 6
 طرد برای احکا  شرعی به دلیل قداشتن توجیه عقالقی. 1
 پیدا کردن پا خ منطقی برای شبیات دینی. 0
 عقالقیت د  شناات دین.تأکید بر  7

 مخالفت با تفسیرهای  نتی از دین. 2 دیندا ی قوگرا قگرش مد ن به دین
 اعتقاد به مدا ا و تساهل دینی. 5

قشرها و طبقات 
متوسط رو به پایین 

 )متوسط سنتی(

اصلی دین به توجه به ابعاد  توجه به باو های دینی  تجربه دینی  منا   دینی و ااال  د  حد تعادل. 3
 صو ت هماهنگ و متعادل

دیندا ی 
 قادیده قگرفتن هیچ ی  از ابعاد دین. 3 متعادل

 عد  توجه بیم از اقدازه به هیچ ی  از ابعاد دین. 07
 اعتقاد به حکومت دینی. 00

دیندا ی مو د تأیید مراجع 
   می دین

دیندا ی 
   می

 اعتقاد بر اصل والیت فقیه د  جامعه. 06
 اعتقاد به عد  تفکی  دین از  یا ت. 01
 توجه به اقتدا   وحاقیت و  هبری. 00
 اطاعت از فتوای مراجع تقلید. 07
 (.توجه به منا بتیای دینی ) وزهای تولد و شیادت ائمه 02
 دین پا خگوی همه قیازهای مادی و معنوی اقسان. 05
 عنوان ی  عمل دینی. )ماقند اقتخابات   اهپیمایی و...( بهشرکت د  امو   یا ی  03
پیروی از شریعت )فقه( جیت  های اعتقادی و  فتا ی دین.اهمیت دادن به جنبه 03

  عادت دقیا و عقبی

 دیندا ی
مدا اشریعت
 قه

 های زقدگی اجتماعی و ااوصی. جوع به قرآن و  نت د  همه جنبه 67
 گرا بودن. قصگرا و  ققل 60
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 اصلی تم فرعی هایتم (مفاهیم) اولیه کدهای ردیف 

 طبقات و قشرها
 طبقه) باال به رو پایین

 (کارگر

 قد . شب و اعتکاف جماعت  قماز ماقند جمعی دینی مرا م اجرای جیت مسجد  به  فتن 0

 شعائر و اعمال د  مشا کت
 بر یدتأک با جمعی دینی

 جمعی ثوا  عنار

 منا کی دیندا ی
 (شعائرگرا)

 .فطر عید قماز و جمعه قماز برپایی جیت مالی  د  حضو  6
 .حسین اما  عزادا ی مرا م برگزا ی جیت هاحسینیه و تکایا ها  هیئت د  حضو  1
 صلوات. اتم مرا م و اواقی  وضه ااقگی   جلسات د  شرکت 0

 غدیر عید  وز د   ادات از بازدید شعبان  قیمه جشن) مذهبی های جشن د  حضو  7
 ....(و
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 اصلی تم فرعی هایتم (مفاهیم) اولیه کدهای ردیف 

 .ا بعین  وی پیاده مرا م د  حضو  2
 آ امم. به   یدن جیت اواقدن قرآن و دعا کردن  زیا ت قمازاواقدن  5

 قیازهای به پا خی دین 
 عاطفی دیندا ی اقسان عاطفی و احسا ی

 گناه. ا تکا  از پشیماقی و شر  احسات ااطر به توبه اقجا  3
 ااروی. عذابیای و جینم از اوف و ترت ااطر به کردن عبادت 3

 .کربال واقعۀ از اقگیز حزن و تراژی  قرائت 07
 ایشان. مظلومیت و یاو ی بی ااطر به حسین اما  بر گریه 00
 .یافتن شفا تجربۀ 06
 .اوا  عالم د  بیت اهل و ائمه با کردن صحبت 01
 .امامزادگان و ائمه به تو ل و زیا ت 00

 ایوا طه دیندا ی دینی هایوا طه به تو ل
 .عبا آل تن پنج به تو ل و اقدااتن قذ ی  فره 07 (تو لی)

 .دینی هایشخایت و  ادات به تو ل و احترا  ادای 02
 .چرا و چون بدون دینی احکا  و د تو ها اقجا  05

 .وظیفه ی عنوان  به دینی محرمات ترک و واجبات اقجا  03 تکلیفی دیندا ی تکلیف ی  مثابه به دین
 .دینی مرا م اجرای د  تاّمل و تفّکر عد  03
 .تکلیف  ن از تقلید مرجع داشتن 67

 از تقلید و تبعیت بر یدتأک
 فقیه د تو های

 دیندا ی
 تقلیدی−فقیی

 .عملیه   اله به مکر   جوع 60
 .دین فروع و احکا  د  مراجع از تقلید 66
 .شرعی امو  د  مراجع از ا تفتاء 61
 .(اجداد و آبا ا الف  والدین ) میم دیگران  وی از دینی اعتقادات و باو ها پذیرش 60

 میراث مثابه به دین
 .گذشتگان  نتبرا ات  دینی منا   اقجا  67 مو وثی دیندا ی گذشتگان

 .«اقد داده یاد ما به طو ی همین اول از» عبا ت بر مکر  یدتأک 62

 داالت امکان عد  و اداوقد تو   محتو  و شده تعیین پیم از  رقوشتی به اعتقاد 65
 .آن تغییر د 

 بر تکیه و کنشی اقفعال
 تقدیرگرا دیندا ی تعّقل جای به تقدیر جریان

 .الیی مشیتعنوان  به طبیعی بالیای و ماائب پذیرش 63

 جیت د  تالش و شده تعیین قبل از زقدگی د  فردی هر  وزی و  یم اینکه به اعتقاد 63
 .(دهد قان دهد  دقدان که ک  آن هر) قدا د ایفایده آن تغییر

 امو  ترینافتاده پا پیم و ترین کوچ  د  ا تخا ه از حار و حد بی و افراطی ا تفاده 17
 .زقدگی

 طبقات و قشرها
 پایین پایین

 و دستانتهی)
 (هاطبقهزیر

 .زقدگی مشکالت حل جیت دعاقوی  به  جوع 10

 و ارافی  فتا های به التزا 
 گراارافه دیندا ی دین حوزه د  موهو  امو 

 .ها گرفتا ی  فع یا و حاجات شدن برآو ده جیت قویسی عریضه 16

 تو ل جیت دینی شمایل و تااویر قمادها  به قیمت گران هایپا چه و طال آویزکردن 11
 .آقیا به

 .عادت  وی از منا کی و عبادی اعمال به توجه 10
 .محلی   و  و آدا  با دینی منا   تلفیق 17

 برای جادویی کا های و  از و طلسم از ا تفاده و ماو الطبیعی موجودات به  جوع 12
 .ها اقبالی بد و ها بیما ی زام  چشم برابر د  محافظت

 دینی. متون و کا شنا ان به توجه عد  و هاتوده اقدیشه و  فتا  میان از دینی باو های پذیرش 15
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 دینداری نوع اجتماعی طبقه و قشر

 باال
 ای لیقه گرا ااال  (دارانسرمایه) باال باالی

 (شخای) ااوصی (ایحرفه مدیران) پایین به رو باال

 متوسط
 قوگرا عقالقی  (جدید متوسط) باال به رو متوسط

 مدا اقهشریعت   می  متعادل  (سنتی متوسط) پایین به رو متوسط

 پایین
 تقدیرگرا مو وثی  تقلیدی −فقیی تکلیفی  ای وا طه عاطفی  منا کی  (کارگران) باال به رو پایین

 گراارافه (هازیرطبقه و دستانتهی) پایین پایین
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 را محالعـه مـورد جامعـه اجتمـاعی   طبقـات و قشرها دینداری
 سـنخ سـه قالـب در وبـر تایـ آلایده مفهوم به عنایت با توانمی

 اجتمـاعی طبقـات و قشـرها دینـداری آرمانی سنخ» یعنی آرمانی
 «متوسـط اجتماعی طبقات و قشرها دینداری آرمانی سنخ» ،«باال

ــایین اجتمــاعی طبقــات و قشــرها دینــداری آرمــانی ســنخ» و  «پ
 بـه شـده استخرا  رفتـاری مضـامین بر افزون تا کرد بندی صورت
ــا ویژگی ــات و ه ــری مختص ــداری از دیگ ــرها دین ــات و قش  طبق

 .بپردازی  نیز[ کنشی و عاطفی شناختی، بعد سه در] اجتماعی

 
 باال اجتماعی طبقات و قشرها دینداری آرمانی سنخ

( ذوقـی) ایسـلیقه و گـرا اخالق غالبـاا  بـاال، بـاالی طبقه دینداری
ــه رو بــاالی طبقــه دینــداری و اســت ــایین ب  و شخصــی عمــدتاا  پ

 را خـود دینـی اطالعـات بـاال، طبقات دینداران. است خصوصی
 محالعـه همچنـین و خانواده و اجداد و آبا از تقلید طری  از عمدتاا 
 شده گزین  مذهبی   هایسخنرانی به دادن گوش و دینی های کتاب
 قررن  کتـاب عمـدتاا  آنان استفاده مورد دینی متون. کنندمی کسب
 رجـوع عملیـه رسـاله و مفـاتی  به کمتر طبقه این دینداران است؛

مکــان .کننــد میمســاجد، غالبــاا  آنهــا اســتفاده مــورد دینــی هــای 
 و حضـور میزان آنکه گو است؛ هامصّلی و متبّرکه بقاع ها،حسینیه

 اجتمـاعی طبقـات و قشـرها بـه نسبت اماکن این آنهادر مشارکت
 و خـال  آنهـا، نظـر از خـدا. اسـت کمتـر بسـیار پـایین و متوسط
. خواهـدمی انسان برای را هابهترین همیشه و است هستی مدیرک 
. اسـت مـدّبر سیاسـتمداری و اخـالق ُاسو  کام ، انسانی پیامبر،

 تمایـ  و داننـدمـی بشـریت تکام  راهنمای و کام  کتابی را قرآن
 وحـی، حقیقـت قـرآن، تحریـف چـون مباحثی مورد در که دارند
 بیـتاه . کنند محالعه و بحث قرآن بودن پیامبر کالم یا خدا کالم

 شـفاعت کـه معتقدنـد و داننـدمی الهی فیض واسحه را ائمه و
 بـه خودشان ائمه که نیست طور این و است خداوند اذن به آنها

 بـه گرچـه. دهند انجام کاری بخواهند خداوند از مستق  و تنهایی
 چرایـی و چگونگی مورد در اما دارند، اعتقاد موعود منجی مفهوم
 واقعـه یـک آنهـا، بـرای کـربال واقعـه. دارنـد تردید و شک ظهور،

 و هـازمینـه پی  کـه اسـت مشـخ  زمـان و جررافیـا با تاریخی
 و بهشـت آنهـا، نظر از. دارد را خود خا  بررسی قاب  پیامدهای

 کـه لحظـه هر است، بد یا خوب روانی  −روحی حالت یک جهن 
 آن باشـی داشته خوشبختی و لّذت شادی، احسا، خود درون در

 رنـج و درد نـاراحتی، احسـا، که لحظه هر و است بهشت لحظه
 غیراخالقی کار یک انجام گناه،. است جهن  لحظه آن باشی داشته

 کنـدمی ایجاد انسان در ناخوشایندی و بد ح  که است ناپسند و
 انجـام نتیجـه در کـه اسـت بخشیلّذت و خوشایند ح  یواب، و

 یعنـی رستگاری،. شودمی ایجاد فرد برای انسانی و خوب کار یک
 نسـبت انسان وجدان که گرددمی محق  زمانی و آرام  به رسیدن

 از بیشـتر طبقـه، و قشـر ایـن دینداران. باشد راحت عملکردش به
 کـه دارنـد انتظـار خودشـان از باشـند، داشته انتظاری دین از آنکه

 بـا را خـود و کننـد رعایت شان زندگی در را دینی هایآموزه بتوانند
 دارنـد انتظـار دین متولیان از همچنین و دهند وف  دین دستورهای

 دیـن شـرعی، مسائ  در گیریآسان و دین رسانی بروز بر افزون که
 جامعه در اخالقیات گسترش به منجر که دهند آموزش نحوی به را

 و منزلت کسب زندگی، به معنابخشی آنها، برای دین کارکرد. شود
ــــار ــــاعی اعتب ــــروعیت و اجتم ــــیمش ــــه بخش ــــاه ب  پایگ
 روحانیـت کـارکردی ضرورت آنها. است شان اجتماعی−اقتصادی

 معنـوی اقتـدار حفـ  جهـت روحانیان که معتقدند و پذیرندمی را
 مناصب در و باشند داشته فعالیت دین عرصۀ در صرفاا  باید خودشان

 الگـوی. نکننـد ورود نیسـت، آنـان تخّص  در که اداری و اجرایی
 آن ویژگـی و سـت یکرنگـی و صـداقت بـر مبتنـی که دینی سیاست  

 ابزاری یعنی) سیاسی دین   با و پذیرندمی را است اخالق با آمیختگی
 یــک روی دو دیـن و آنهــا،اخالق نظـر از. انــد مخالف( دیـن شـدن

 ایرابحـه اخـالق و دیـن عبـارتی، به و اند تعام  در ه  با و اند سکه
 دیـن شـناختیزیبـایی هـایجنبـه بـه بیشـتر آنهـا. دارنـد همانیاین

 در و دارنـد دینـی مباحث به منحقی و عقالنی نگرشی و مندندعالقه
 عبـادی مراس  در. کنندمی رفتار عاطفی و احساسی کمتر حوزه این

 مراسـ  و کنندمی تجربه را خوشایندی احسا،( روزه و نماز) فردی
 ضـمن لـذا و دارد تشـریفاتی جنبـه آنهـا برای بیشتر جمعی، عبادی
 ایـن در شـانرهبـری نقـ  از گـاهی خـود، اجتماعی منزلت حف 

تجربـه  شـفا، بـه اعتقـاد رغ  بـه. کننـدمـی قدرت احسا، مراس ،
 همچنین اند،شنیده دیگران زبان از را شفا و ندارند آن از ایشخصی

 صـحبت خـواب عـال  رد آنهـا بـا بیتاه  یا ائمه اینکه تجربه
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 شـام  تـریهیجـان ک  دینـی هـایتجربـه و ندارند را باشند کرده
 بـه گرای ) دین از عرفانی تفسیر زندگی، در خدا حضور احسا،

 شدنمذهبی مراس  یک جذب عمیقاا  ،(موالنا و حاف  هایاندیشه
 بـه کـردن کمـک هنگـام در خشـنودی و سعادت احسا، حتی و

 عقالنی کن » غالباا  آنها دینی کن . اندکرده تجربه را خود همنوع
 منظـور بـه غالبـاا  را دینـی کـن  آنکـه یعنی است، «دنیا به معحوف
 مثالا . دهندمی انجام دنیوی و عینی ذاتی، برون هدف یک به رسیدن
 جامعـه در بهتـر زیسـت و انسانیت گسترش را دینی مناسک کارکرد

 دینـی مناسک برگزاری به توانمی آنها دینی کن  مظاهر از. دانندمی
 حسـین امـام عـزاداری مراسـ  در شرکت و( روزه و نماز) فردی
 اعتقـاد «ایسـلیقه−شـرعی» دینـی   پوشـ  به غالباا  آنها. کرد اشاره
 رجـوع خـوی  عقـ  بـه شـاندینی شبهات ح  در معموالا  و دارند

 .کنندمی

 
 متوسط اجتماعی طبقات و قشرها دینداری آرمانی سنخ

 متعـادل، غالبـاا  ،(سنتی متوسط) پایین به رو متوسط طبقه دینداری
 بـاال بـه رو متوسط طبقه دینداری و است مدارانهشریعت و رسمی

 طبقـه دینـداران. سـت نـوگرا و عقالنـی عمـدتاا  ،(جدید متوسط)
 دیندار خانواده و اجداد و آبا از تقلید طری  از بیشتر سنتی، متوسط

 مـذهبی   هـای کتاب محالعه بر مبتنی آنان دینی اطالعات و اندشده
ــورد ــاع م ــع ارج ــی مراج ــاهده و دین ــا، فیل  مش ــه ه ــابرنام  و ه

 دینـی متون منابع. است تلویزیون و رادیو از مذهبی هایسخنرانی
 صریفهه ،البالغرهنهج ،قرن  کتاب طور عمده آنان به استفاده مورد

 مورد دینی هایمکان. است الجنا  مهاتفح و عملفه رساله ،سجادیه
 ائمـه، مقـابر] متبّرکـه بقـاع ها،حسینیه مساجد، غالباا  آنان استفاده

 خـدا، بـا رابحـه. باشـدمـی هامصّلی و[ دینی بزرگان و امامزادگان
 هسـتی کـ  خـال  خدا که معتقدند و است مخلوق و خال  رابحه
 برگزیـد  پیـامبر،. اوست دست در امور تمام اختیار و اراده و است
ــدا ــوی و خ ــان الگ ــتانس ــت و هاس ــت او از اطاع ــر از اطاع  ام

 تمـام و شـده نـازل پیـامبر بـر کـه خداست کالم قرآن،. خداست
 طبقـه، و قشـر ایـن دینـداران. اسـت مسـتتر آن در زنـدگی احکام

 و انـد حف  از را قرآن کوچک هایسوره و آیات از تعدادی معموالا 
 و ائمـه. خواننـدمـی خـود سـالمتی حف  و بالیا دفع برای روزانه

 در را آنهـا و پذیرنـد می دینـی الگوهـایعنوان  بـه را بیـتاه 
 آنها شفاعت و مساعدت با تا دهندمی قرار واسحه خداوند پیشگاه
 حاضـر   را موعـود منجی. برسند خود هایخواسته به زودتر بتوانند
 ما که زمانی معتقدند و دانندمی( ابر پشت خورشید) نظر از غایب

 را وی پـذیرش ظرفیـت و کنـی  آمـاده را خودمان معنوی لحا  به
 نایـب فقیه ولی   غیبت، زمان در و کرد خواهند ظهور باشی ، داشته
 و حـواد  از ایمجموعـه فقـط نـه کـربال،. باشـند می وی برح 

 بـر کـه است جویانهح  مسیری بلکه است، حماسی رویدادهای
 اسـتوار انسـانیت و مردانگـی آزادگـی، چون مفاهیمی از فهرستی

 نظر از. شودمی تلقی ظل  با مقابله جهت الگوییعنوان  به و است
 واقعیـت دو خداونـد، وعیـد و وعـدبراسا،  جهن  و بهشت آنها،
. انـد بـد یـا خـوب هایانسان ابدی جایگاه که هستند قیامت روز

 یـواب، و اسـت انسـانی کرامـت و خدا امر خالف هر کاری گناه،
 نتیجـه در کـه اسـت زنـدگی در برکت و خیر و الهی رضای کسب
 رضـایت کسب رستگاری،. شودمی حاص  خوب، کار یک انجام

 و دینــی اصــول رعایــت بــا و خداســت خلــ  و خــدا خشــنودی و
 گسـترش انتظـار دیـن از آنهـا. آیدمی دست به جامعه در اخالقی

 را اجتمـاعی رفـاه و امنیـت تأمین فحشا، و فساد کاه  انسانیت،
 هـاسختی و مصائب برابر در گاهیتکیه نق  برایشان دین و دارند

 قشـر   یـکعنوان  بـه را روحانیـت. دارد را زنـدگی بـه معنابخشی و
 روحانیـت ورود کـه معتقدنـد و پذیرند میمی دین مبّلغ و فرهنگی

 و گریـزیدیـن به منجر سیاست ویژه به اجتماع دیگر هایعرصه به
 هـای ارزش آنـان، نظـر از. شودمی قشر این به نسبت مردم بدبینی

 آنهـا نباشـد دیـن اگر و یابدمی مفهوم و معنا دین سایه در اخالقی
 دینـداران به نسبت طبقه، و قشر این دینداران. ندارند اساسی و پایه

 از را کمتـری دینـی احساسات و عواطف پایین، اجتماعی طبقات
 حـرم ماننـد دینـی هـایمکـان در گرچـه و دهنـدمـی نشـان خود

 کننـد،مـی شـوق و انـدوه و غـ  احسـا، هاامامزاده و امامان
 بـه توّسـ  و دعا با یا و دارند معنوی احسا، کربال خاک به نسبت

 در ولـی هسـتند؛ خـود زنـدگی مشکالت ح  پی در بیت اه 
 و گیرنـدمـی نظـر در را تعادل حد خود احساسات و عواطف بیان

 از دینـی های جاذبـه برابـر در عقلـی و اخالقی مبنای یکبراسا، 
 دارنـد؛ اعتقـاد شـفایافتن به آنان اکثر. دهندمی نشان واکن  خود
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 احساسـی کمتـر پـایین، اجتمـاعی طبقات و قشرها به نسبت ولی
 تجربـه را دیـن حـوزه در فـرد بهمنحصر یا و انگیز هیجان و شگرف

 «آخـرت به معحوف عقالنی کن » غالباا  آنها دینی کن . اندکرده
 ارزشـی ذاتی، درون هدف یک غالباا  دینی، کن  آنکه یعنی است،

 منظـور بـه را دینـی مناسـک مثالا ] دارد همراه به برایشان ُاخروی و
 جهـن  آت  از فرار همچنین و او به تقّرب و خداوند رضای کسب

 دینـی کـن  مظـاهر از و[ دهنـدمـی انجـام بهشـت بـه رسیدن و
 ادار  و برگـزاری ،(روزه و نمـاز) فردی دینی مناسک به توانآنهامی

 جشـن مراسـ  جمعـه، نماز جماعت، نماز) جمعی دینی مناسک
 مذهبی، هایهیئت ،حسین امام عزاداری مراس  و شعبان نیمه
...( و قـرآن قرائـت جلسـات قـدر، شب مراس  اربعین، روی پیاده
 دینـی   پوشـ  و تبـّرک اسـتخاره، نـذر، صدقه، دعا، به. کرد اشاره

 توّسـ  امامزادگـان و ائمـه بـه دارنـد؛ اعتقاد «عرفی−شرعی»
 امـا کننـد؛مـی پیـروی و تقلیـد بی  و ک  دینی مراجع از و دارند

ــه رو متوســط طبقــه بــه هرچــه  نزدیــک( جدیــد متوســط) بــاال ب
. گیـرد می خـود بـه نوگرایانـه و عقالنی شکلی دینداری شوی ، می

 نـو نگرشـی بـا را دینـی بـاور مبـانی طبقـه، و قشـر ایـن دینداران
 و گرایـیعل  شخصی، تجربه با را آنها که دارند تالش و پذیرندمی

 هـایاندیشـه کـردن جایگزین پی در آنها.کنند تبیین مداریانسان
 و مـذهبی تعّصـبات کـاه ) شـدن عرفـی سنتی، جای به مدرن
 انسانیت به توجه مختلف، ادیان به نسبت بیشتر تسام  دادن نشان
 امـور از زدایـیتقـّد، آنهـا، مذهبی عقاید نوع از نظرصرف افراد
 دنیـوی عقالنیت جایگزینی و( مذهبی عقاید در تکّثرگرایی و دینی

 جاریشـان زندگی به دادن سامان و سر در آسمانی باورهای جای به
 شخصی مشرولیدل یک به آنها برای را دین گاه امور این و هستند

 همچنـین آنهـا. اسـت کـرده بدل «جدید هایمعنویت» قالب در
 خـیبـر نیـز و دولتـی سیاسـتمداران   برخی رفتار مشاهد  براسا،

 کـه دهنـدمـی ترجی  اند،شده سیاست عرصه وارد که روحانیونی
 منجر دینداران از گروه این رفتار که چرا باشد؛ جدا سیاست از دین

 دینداری و دین به نسبت را ایشان و شده ذهنشان در هاییبدبینی به
 .است کرده مردد

 

 پایین اجتماعی طبقات و قشرها دینداری آرمانی سنخ

 مناسـکی، غالبـاا  ،(کـارگر طبقـه) بـاال بـه رو پایین طبقه دینداری
 تقدیرگرا و مورویی ،(واسحه با) توسلی تکلیفی، تقلیدی، عاطفی،

 ،(هـاطبقـهزیـر و دسـتانتهـی) پایین پایین طبقه دینداری و است
 از بیشـتر بـاال بـه رو پـایین طبقـه دینداران است؛ گراخرافه عمدتاا 
 دینـدار مـورویی طور بـه یعنی خانواده و اجداد و آبا از تقلید طری 

 دوران درسـی هـای کتاب بـر مبتنـی آنها دینی اطالعات و اند شده
 پـای هایدریافت عمومی، افکار و هاشنیده ،عملفه رساله مدرسه،

 تلویزیـون از مـذهبی هـایبرنامـه و هـافیل  مشاهده و نشینیمنبر
 رساله ،قرن  کتاب عمدتاا  آنها استفاده مورد دینی متون منابع. است
 و زیارات ادعیه، شام ) الجنا مهاتفح و( المسائل توضفح) عملیه
 دینـی هـایمکـان. اسـت( سال ایام و هاماه به مربو  دینی اعمال

 متبّرکـه بقـاع و تکایـا هـا،حسینیه مساجد، غالباا  آنها استفاده مورد
 آنهـا بـا رابحـه. اسـت[ دینـی بزرگـان و امامزادگـان ائمـه، مقـابر]

 بـر نـاظر را خداونـد لحظه هر و است بنده−ارباب رابحه خداوند،
 و دارد آنهـا بـرای راهنمـا و مرّبی نق  پیامبر،. دانندمی خود رفتار
 جهـت و معنـی بـدون را قـرآن معمـوالا  آنهـا. اوست معجزه قرآن

ــب ــواب کس ــ  و ی ــی آرام ــدم ــر از. خوانن ــا، نظ ــه آنه  و ائم
 و دنیـوی مشـکالت کارگشای خداوند، فیض واسحۀ یتب اه 

 داننـدمی عبادات برترین از را فر  انتظار. هستند قیامت روز شفیع
 و اقتصـادی بـد اوضـاع تـا انـدمنجـی یک ظهور منتظر همواره و

 و آتـ  کانون جهن ، آنها نظر از. دهد سروسامان را آنها اجتماعی
 مـادی هاینعمت و مواهب کانون بهشت، و جسمانی هایعذاب
 از بعد قیامت روز در که جهنمی یا و است بهشتی یا انسان و است

 از. شـد خواهـد وارد مکـان دو این از یکی به اعمال  به رسیدگی
 دسـتورهای از نافرمـانی و سـرپیچی گناه، طبقه، این دینداران نظر

 ازا  بـه خداونـد سـوی از که است پاداشی یواب، و است خداوند
 ،(دیگران از دستگیری و کردن کمک عمدتاا ) خوب کار یک انجام

 راه و موعود بهشت در جاودانه بقای را رستگاری. شودمی دریافت
 انتظار دین از. دانندمی خداوند دستورهای به عم  را آن به رسیدن

 برایشــان دیــن و دارنــد را قیامــت روز و مــر، هنگــام در دادرســی
 گناهان از بازدارنده عاملی ها،سختی و مصائب برابر در گاهیتکیه

 بـه. اسـت قناعـت و صـبر با توأم راحت زندگی یک کننده فراه  و
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 آنهـا هـدایتگری و راهنمایی نق  و دارند خاصی ارادت روحانیت
 یـاد جامعـه معّلـ  و سـرور الگـو،عنوان  بـه آنها از و پذیرندمی را

 نگــاهی دیگــر، اجتمــاعی طبقــات و قشــرها از کمتــر و کننــدمــی
 جایگـاهی دیـن به نسبت اخالق آنها نظر از. دارند دین به سیاسی

 با مناجات و دعا. شودمی محسوب دین زیرمجموعه و دارد یانویه
 استجابت به و دانندمی بخ  آرام را امامزادگان و ائمه زیارت خدا،

 قـدرت به. امیدوارند خود زندگی مشکالت و هاسختی رفع و دعا
 زنـدگی های سـختی و شداید برابر در آنها از محافظت در خداوند

 انجام از. کنندمی خاطر امنیت احسا،رو  ازاین و دارند قلبی باور
. کنندمی توبه آن جبران برای و دارند پشیمانی و شرم احسا، گناه

 آن از و دارند تر، و خوف احسا، اخروی های عذاب و جهن  از
 انگیـزی حزن و تراژیـک قرائت عاشورا واقعۀ از. گزینندمی دوری
 بیـتاه  مصائب و حسین امام مظلومیت بر غالباا  و دارند

حسین امام برای اشکی قحر  که معتقدند و گریند می میتوانـد 
 را آنهـا گناهـان انبـوه خیـ  و کند آنها همیشگی جایگاه را بهشت
 مناسـک و اسـت شـفابخ  و متبّرک برایشان کربال خاک. ببخشد
ــا را محــّرم دینــی ــادی هیجــان و شــور ب ــا همــراه زی  زنی، ســینه ب

 بلنـدگو، طبـ ، پـرچ ،) دینـی ادوات حم  و زنی قمه زنجیرزنی،
 و قشـر ایـن دینـداران اکثـر .دهنـدمـی انجام...( و نخ  علمات،

 و انـد کرده تجربـه شخصاا  را خا  بیماری یک از شفایافتن طبقه،
 بیـت اه  و ائمـه از برخـی بـا رؤیا یا خواب عال  در همچنین

 آنهـا کرامـات از و نمـوده زیارت را آنها قبر یا و کرده برقرار ارتبا 
 «عـاطفی» و «سـنتی» غالبـاا  نیـز آنها دینی کن . اندشده مندبهره

 ار  بـه میـرا  و تکـرار و عادت روی از عمدتاا  آنکه یعنی است،
 احساسـت و عواطـف بـر مبتنـی همچنـین و گذشتگان از رسیده

 برگـزاری بـه تـوانمـی آنهـا دینـی کن  مظاهر از. است شخصی
 دینـی مناسـک در مشـارکت ،(روزه و نمـاز) فـردی دینـی مناسک
 عزاداری مراس  و شعبان نیمه جشن مراس  جماعت، نماز) جمعی

 مراسـ  اربعـین، روی پیـاده مـذهبی، هـای هیئت ،حسین امام
 متبرکـه، امکـان زیـارت همچنـین و...( و صلوات خت  قدر، شب

 اســتخاره، نــذر، صــدقه، بــه. کــرد اشــاره... و قبــور اهــ  زیــارت
 ویژه به ائمه قبور تربت قرآن، به جستن تبّرک) تبّرک نویسی،عریضه
 غــذای زمــزم، آب حجراالســود، ســنگ ،حســین امــام تربــت

 بـه. دارند اعتقاد «شرعی احکام از برگرفته» دینی   پوش  و( نذری
 چراغ، چه  علمات، و عل ) دینی نمادهای و امامزادگان ،ائمه

 و کننـدمـی پیـروی و تقلیـد دینـی، مراجع از و متوّس ...( و نخ 
( المسائل توضفح) عملیه رساله به خود شرعی شبهات رفع جهت
 یعنـی) پـایین طبقـه تـرپـایین های الیـه بـه هرچه. کنندمی رجوع

 شـکلی دینـداری شـوی ،مـی نزدیـک( هـاطبقـهزیر و دستانتهی
ــه ــرعامیان ــه ت ــود ب ــی خ ــردم ــاخ  از و گی ــایش ــلی ه  آن اص

 و بینـیطـالع گیـری،فـال جـادو، و طلس  به اعتقاد غیرعقالنیت،
 باورهـای حجـ  دینداران، از گروه این میان در. است پرستیخرافه
 و دخالـت بـه بـاور ویـژه بـه و ماورا الحبیعـه موجـودات بـه راجع

 نحوی به است؛ فراگیر و پربسامد بسیار عال  نظام در آنها عاملیت
 و هـاجـن شـر از محافظـت برای آنها دینی رفتارهای از انبوهی که

 دعانویسـان بـه مراجعه طری  از آنها درآوردن تسخیر به برای حتی
 .گیرد می شک 

 
 گیرینتیجه

 شـد، حاضـر بـه آن اشـاره پـژوه مسئله  طر  در که گونه همان
 معمـوالا  کـه دیـنبـی/ دینـدار وجهـی دو و رایـج هایبندی تقسی 

 و قشـرها دینـداری میـزان سـنج  بـرای کّمی تحقیقاتبراسا، 
 پاســخگوی توانــدنمــی ایجادشــده، گونــاگون اجتمــاعی طبقــات
 اجتمـاعی طبقـات و قشـرها دینـداری نـوع و موجود هایواقعیت

 و مفهـومی سازیساده به صرفاا  هاییدوگانه چنین و باشد گوناگون
 پـژوه ، ایـن نظری مبانی براسا،. کندمی کمک واقعیت تقلی 
 هـا،ارزش هـا،انگیـزه نیازها، گوناگون، اجتماعی طبقات و قشرها

از ایـن رو  دارنـد، متفاوتی فرهنگی ذائقه و پذیریجامعه هنجارها،
 تلقـی طـرز در امـر ایـن که کنندمی تجربه نیز را متفاوتی دینداری

 و هـاتجربـه احساسـات، نـوع همچنـین و دینی باور مبانی از آنها
 خواهد انگارانه ساده امر این البته. است مشهود آنها دینی رفتارهای

 شـوی ، جبـری ایرابحـه به قائ  دین و اجتماعی طبقه بین که بود
 الگوهـای به بخشی مشروعیت کارکرد باال، طبقات و قشرها اگرچه
 و کننـدمی تعیین دین برای را جهان در خودشان موقعیت و زندگی

 کـه هستند ایدینی نگرش به مای  بیشتر پایین، طبقات و قشرها یا
  .دهدمی شانفعلی هایشوربختی برای را آینده در جبران وعده
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 قشرها در دینداری ،«طبقاتی فرهنگ خرده نظریه» به عنایت با
 تنهـا نـه آن در بنـدگی کـه خیـزدمی بر فرهنگی از پایین طبقات و

 دوگانـه. هسـت نیـز اجتماعی مناسبات مبنای بلکه است، معنادار
 پـایین اجتمـاعی طبقـات و قشرها معنایی نظام در «بنده−ارباب»

 بـرده آسـمان بـه اربـاب معنایی، نظام این در. دارد ایویژه جایگاه
 اربـاب از کـه فهمـی همان و ماندمی زمین روی بر بنده و شودمی

 واســحه بــه گردد؛امــامــی منتقــ  آســمان بــه دارد وجــود زمینــی
 مثابه به را او تواندنمی بنده اینکه و آسمانی ارباب   بودن غیرشخ 

 از رابحـه ایـن بدهـد، شخصـیت او به و کند مجس  زمینی ارباب
. کنـدمـی حفـ  را خود فرم ولی شود؛می خالی اشزمینی معنای
 جا بـه نوازی بنده این شر  و است نواز بنده طبقه، و قشر این خدای
 اربـابی و بندگی ادبیات که سترو . ازایناست بندگی آداب آوردن

ـــگ در ـــا فرهن ـــار و روا  آنه ـــا دارد اعتب ـــود و آنه ـــوکر را خ  ن
 ایـن بـه و داننـدمـی شیعیان سوم امام چون مقد، هایشخصیت

 کـه رفتاری هر طبقه، و قشر این فرهنگ در. کنندمی افتخار نوکری
 توانـدنمـی او و است پذیرش قاب  بنده نزد بزند، سر قدر و قضا از
 است طریانی مثابه به پرسشی هر. کند پرس  اش،چرایی برابر در
 بـه گفـتن کفـر سـپهر، ایـن در و شودمی زاده کفر مفهوم آن از که

 خـدا تصمی  به انسان اینکه. است خداوند اراده به اعتراض معنای
 بنـدگی قـامو، از شدن خار  کند، داوری آن مورد در و بیندیشد

. نباشـد مرادش وف  بر اگر حتی باشد، محیع باید فقط بنده. است
 بهشـت چـون پاداشـی بـا را اطاعـت و پیروی این خدا عوض، در

 کـه داد خواهد قرار کسانی تاوان را دوزخ و داد خواهد پاسخ برین
 زنـدگی در طبقـه، و قشر این دینداران. کنند سرپیچی وی فرمان از

 به را عمر سختی و مشقت با و دهدنمی دست از هرگز را امیدشان
 داننـد،مـی ارزش دارای را کـردن مقاومت نوع این و برندمی پایان

 سـبک ایـن تـا واداشـته این بر را آنها ناپذیری اجتناب تقدیر   گویی
 .کنند بازتولید را آن پیوسته و داشته برپا را زندگی
 قشـرها که کرد بیان توانمی ،«وبر دینی نیازهای» مفهوم به توجه با

 بیشـتر و جسـمانیت و بدن با ذهن، از بیشتر پایین، اجتماعی طبقات و
 اساسـی نیازهـای و آمـال و آرزوهـا با پیچیده، و تودرتو هایاندیشه از

 بـه معمـوالا  آنها. دارند سروکار مسکن و پوشاک خوراک، یعنی زندگی
 فرصـت روزمـره، معـاش کسـب جهـت روزانـه فعالیـت و کـار دلی 

 از بیشـتر دیـن بـا شـاندرگیـری لذا و ندارند دین محالعه برای چندانی
 را مناسـک آنها است؛ مناسکی و عاطفی احساسی، باشد، فکری آنکه

 کـاری آن درونـی سـازوکار و چرایی به لذا و دانندمی رمزوارهعنوان  به
 کـردن چـرا و چون و دانندمی شرعی واجبی را مناسک اجرای ندارند؛

رو  . ازایـنداننـدنمـی خود صالحیت و فه  دایر  در را آن خصو  در
 یابـد می تبلـور مناسـک اجرای قالب در که او خواست و خدا رضایت

 طبقـه و قشـر دینـداران اما. دارد ارجحیت مناسک معنای و محتوی بر
 پـی در بیشـتر زنـدگی، اولیـه و مـادی نیازهـای از گـذر دلیـ  بـه باال

 آنهـا بـرای بایـد مناسـک مثالا  هستند؛ خود دینی حیات به معنابخشی
 مناسـکی اگر و باشد داشته فرد دینداری چارچوب در فه  قاب  معنایی

 و هـاانسـان زیسـت کـردن تراخالقی راستای در را خود چرایی نتواند
 را اشوجـودی فلسفه کند، توجیه خوب حال یک به آنها کردن نزدیک

 و قشـرها در. گیـردمـی قـرار اسـتقبال مـورد کمتر و دهدمی دست از
 و روحـانی هـایگـزاره بـه کمتـر مناسک، حف  برای فرد باال، طبقات
 لـذا و اندیشـدمـی آن کـارکرد و فایـده به بیشتر و کندمی توجه معنوی

 مـالک بلکـه کنـد،نمی خار  دینداری دایره از را فرد مناسک، از عبور
 آن اخالقـی ارزش و آنهـا روزمـره کـن  دینداران، رفتار سنج  برای
 .دینی مناسک اجرای نه و است رفتار

 و قشـرها در «اینگلهـارت حیـاتی امنیـت نظریه» به عنایت با
 و اقتصـادی امنیـت) حیـاتی امنیـت سـح  افزای  با باال طبقات

 وجـود گذشـته در که دینی کارهای و ساز از بزرگی بخ  ،(جانی
 توکـ ، بـه را او و دوخـتمـی آسـمان بـه را انسان چش  و داشت
 و طبیعت ماورای نیروهای به را او که باورهایی برخی و نذر توس ،

گاهی و مقدورات از فراتر  بخ  که] کردمی معحوف انسانی هایآ
 و یافتـه کاه  ،[است امنیت به هاانسان نیاز دلی  به آن از وسیعی

 هـای ارزش مقابـ  در] فرامادی هایارزش به طبقات و قشرها این
ــادی ــ [ م ــتری تمای ــدا بیش ــرده پی ــد؛ک ــه ان ــن ب ــا ای ــه معن  در ک
 و کرده عبور ایمنی و فیزیولوژیکی نیازهای از نیازها، مراتب سلسله

 اهمیـت برایشـان دلبسـتگی و عش  خودشکوفایی، چون نیازهایی
 گـرااخـالق و جهـانیاین هایارزش به از این رو و است کرده پیدا

 صورتی در جهانی؛آن و ُاخروی های ارزش تا دارند بیشتری تمای 
 از تـر، علـت بـه پـایین، طبقات و قشرها در دین برای تقاضا که،

 هـایامنـینـا خصو  به اقتصادی هایامنینا و بیکاری ،بیماری
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 هـایحمایـت فاقـد و روزمـزد مشاغ  خاطر به معموالا  که شرلی
 طبقـات و قشـرها سـایر از بیشتر آیند،می وجود به ایبیمه و دولتی
 فشـار از سرشار زندگی درون به را تقد، دین، که نحوی به است،

 را زنـدگی نظـ  ه  تا کند، می تزری  طبقات و قشرها این امنینا و
 را آلـودرنـج حواد  و هاسختی ه  و کند تفسیر و تعبیر آنها برای
 شانبرای را رنج بدون و آرام روزگاری و سازد تحم  قاب  آنها برای
 کـه اسـت زنـدگی از ایشیوه پی در همواره پایین طبقه. دهد نوید

 اصـلی کـار و ساز. دهد تخفیف را فرساینده های امنینا این بتواند
 اشخاصـی بـا روابـط از ایشبکه ایجاد هدف، این به رسیدن برای

 پیـداکردن منظـور بـه کننـدمـی زنـدگی شرایط همان در که است
 و کمــک از شــدن برخــوردار و ارزش و پایگــاه متقابــ    احســا،  
مراتب  سلســله در کــه هـاییشایســتگی مالحظـه بــدون حمایـت،

 در حضـور بـا طبقـه ایـن اعضای. است نیاز مورد رسمی سازمان
 نیـاز ایـن بـه زیـادی حد تا ها،حسینیه و تکایا مذهبی، هایهیئت

 و دسـتانتهـی) پایین پایین   طبقه اعضای اما دهند؛ می پاسخ خود
 منـاط  در و هسـتند سوادبی و فقیر افرادی معموالا  که( هاطبقهزیر

 هـای آموزش به توجهی دارند، سکونت شهر ایحاشیه و فرودست
 و درک مبنـای بـر بیشـتر و ندارنـد دینی علمای اصی  و هنجارین

 عمـدتاا  و کننـدمـی ورزیدیـن دینی، متون از خود محلی دریافت
 کـه کننـدمـی مراجعه کسانی به دینی تعالی  و معارف کسب برای

 و داننـدمـی صالحیت فاقد لحا  این از را آنها دینی علمای بیشتر  
 .کنندمی تجربه پایین طبقه به نسبت را تریمتفاوت دینداری لذا

 کـه کـرد بیان توانمی «بوردیو فرهنگی ذائقه» نظریه بر تکیه با
 دینی ذائقه بین تناسب دنبال به گوناگون اجتماعی طبقات و قشرها

 و قشـرها دینـی ذائقه که نحوی به هستند؛ شاندینداری نوع و خود
 مهــارت، پــایین نســبتاا  ســحو  از کــه− پــایین اجتمــاعی طبقــات

 درآمـد، ک  آنها مشاغ  برخوردارند، سازمانی اقتدار و تحصیالت
 ظرفیـت اسـت، فیزیکـی و بـدنی خحرنـاک، سـخت، امنیت، ک 

 آنهـا بـرای و اسـت طبقات سایر از ترپایین بسیار شانخحرپذیری
 همچنـین و است موقعیت ارتقای و موفقیت بر مقدم خاطر امنیت  

 چندانی توانایی آنها نظر در انسان و دارند دنیا از ایساده نسبتاا  دید
 و نیازهـا سح  از ترپایین اشمادی منابع سح  که نحوی به ندارد

 سـوق «پسندعامه دینداری» سمت به را آنها −است های  خواسته

 ،«ایواسحه» ،«مناسکی» ،«جسمانی» آن غالب وجه که دهدمی
 «احساسـی» و «تقـدیرگرا» ،«تکلیفـی» ،«تقلیـدی» ،«مورویی»

 معموالا  که− سنتی متوسط طبقات و قشرها دینی ذائقه است؛ بودن
 جدیـد متوسـط طبقـات بـه نسـبت تریپایین درآمد و تحصیالت

 دیگـران نظـر در شـدن شمرده محترم و شرلی امنیت برای و دارند
 اقتصـادی و سیاسـی ایسـتار لحـا  بـه و انـدقائـ  زیادی اهمیت

 تهدیدکننــده را موجــود وضــع در ترییــر هرگونــه و کارنــدمحافظــه
 دینـداری» سـمت به را آنها −دانندمی خود اعتقاد مورد های سنت

 داشـتن» آن مهـ  هایویژگی از که دهدمی سوق «پسندمرجعیت
 ،«دینـی حکومت به اعتقاد» ،«دین ابعاد همه به متعادل رویکردی

 اقتـدار بـه اعتقـاد» ،«سیاسـت از دیـن تفکیـک عـدم بـه اعتقاد»
 دینـی ذائقـه است؛ «تقلید مراجع فتوای از اطاعت» و «روحانیت

 بـاال نسـبتاا  تحصـیالت دارای که− جدید متوسط طبقات و قشرها
 تکیـه خـود مهـارت و حرفـه و دانـ  بـر معاش امرار برای و بوده

 نوسـازی در و اندغربی رفتار و اندیشه و افکار اصلی حام  دارند،
 و دارنـد اساسـی نق  است مستتر نیز شدنغربی آن در که جامعه

 و سیاسـی قـدرت و سنتی هایبرداشت زندگی، سنتی هایشیوه به
 سـمت بـه را آنهـا −نگرنـدمـی تردیـد دیده به اجتماعی مناسبات

 آن هـایشـاخ  جملـه از کـه دهدمی سوق «سکوالر دینداری»
 ذائقـه همچنـین و است؛ «شدن عرفی» و «نوگرایی» ،«عقالنیت»

 و بـوده کالن یروت صاحب عمدتاا  که− باال طبقات و قشرها دینی
 بـاز را یکـدیگر آسانی به اند،برده ار  به قبلی هاینس  از معموالا 

 جامعـه افراد سایر برای و کنندمی برقرار ارتبا  ه  با و شناسندمی
 همـین و اندشده شناخته شانزندگی سبک و شهرت دلی  به به نیز

 دیگـر طبقـات اعضـای بـا آنهـا نشـر و حشـر مـانع زندگی سبک
 سـاختار بـر غالبـاا  و انـدموجـود وضـع حفـ  طرفـدار شـود،می

 سـمت بـه را آنها −کنندمی نفوذ اعمال جامعه سیاسی و اقتصادی
 آن هـایشـاخ  جمله از که دهدمی سوق «پسندخود دینداری»
 .است «دین شدن شخصی» و «ایسلیقه»

 محر  هایدیدگاه با پژوه  این هاییافته پوشانیه  مورد در
 آرمــانی ســنخ کــه گفــت تــوانمــی مفهــومی چــارچوب در شــده

 بـا پـژوه  ایـن در «پـایین اجتمـاعی طبقات و قشرها دینداری»
 همچنـین و( 1832) وبر ماک  «دهقانان دینداری» آرمانی سنخ
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 حـد تـا( 1833) واخ یـواخی  «کشاورزان دینداری» آرمانی سنخ
 مـارک  دیـدگاه با پژوه ، این هاییافته اما است؛ همسو زیادی

 بخ  آرام و ایدئولوژیک ایپدیده و هاتوده افیونعنوان  به را دین که
 ندارد؛ هماهنگی گیردمی نظر در جامعه پایین طبقات برای موقتی

 خیـال یـک از بـی  چیـزی دین که است آن بیانگر هایافته که چرا
 وسـیله توانـدمـی و اسـت تسـلی  عام  و تخدیرآمیز کننده جبران
 بـا و باشد زندگی دشوار شرایط در انسانی شأن و معنا ادراک حف 
 امر این و شود آنها از گذر و آمدن کنار به منجر ها،دشواری توجیه

 را دیـن کـه دارد بیشـتری همسـویی وبـر 1«الهی توجیه» مفهوم با
 .داندمی بد و نیک بخت برای دینی توجیه کنندهفراه 

 طبقات و قشرها گرای  مورد در پژوه  این هاییافته همچنین
 هـا،زیارتگـاه و( هیئـات) هـاحسینیه مساجد، به گوناگون اجتماعی

ــرپررنــگ و بیشــتر مشــارکت و حضــور مثیــد  طبقــات و قشــرها ت
 در باال اجتماعی طبقات و قشرها به نسبت پایین و متوسط اجتماعی

 در نیبوهر و ترول  نظریات با یافته این که است؛ مذهبی اماکن این
 اجتمـاعی طبقـات و کلیسـاها بـه باال اجتماعی طبقات تمای  مورد

 و مقایسـه قابـ  هـا،فرقـه و مـذهبی هـایانجمن به پایین و متوسط
، که چرا. نیست همسو  را دینـی هـایسازمان این کام  مصداق اوالا

 مسجد تواننمی وجه هی  به مثالا  یافت؛ اسالمی سنت در تواننمی
 کلیسـا هماننـد مسـجد اگرچـه چون کرد؛ فرض کلیسا با همسان را

 و رسـمی سـاخت یـک بـا مسـاجد در ولـی اسـت؛ عبـادت مح 
 مسـامحه، بـا بتوان اگر اینکه، یانیاا  و کنی نمی برخورد یمراتب سلسله

 کـه گفـت تـوانمـی کـرد؛ مقایسـه کلیسا نهاد با را علمیه هایحوزه
 بحـث و در، محـ  عمـدتاا  و نبوده عبادت مح  علمیه، هایحوزه

 مح  عمدتاا  کنند، مراجعه آن به باال طبقات آنکه از بی  و باشندمی
 .هستند پایین و متوسط اجتماعی طبقات تحصی 
( 1823) زادهسـرا  پـژوه  هاییافته با پژوه  این هاییافته

 شـمال، منـاط  دبیرسـتانی آمـوزاندان  دینی رفتارهای مورد در که
 در زادهسـرا . باشـدمی همسو داده، انجام تهران شهر جنوب و مرکز

 سـاکن افراد دینی گرای »: کندمی بیان خود تحقی  هاییافته بخ 
 جنـوبی منـاط  در سـاکن افـراد از کمتـر اندکی شمالی، مناط  در

 سـکونت محـ  عمـدتاا  جنوبی مناط  اینکه به توجه با و است شهر
 جامعـه در کـه گرفـت نتیجه توانمی است، پایین به متوسط طبقات

                                                           

1. Theodicy. 

 بـاال طبقات از ترقوی ،پایین اجتماعی طبقات در دینی گرای  ایران
 بـا جدیـد متوسـط طبقـه مـورد در همچنـین هـایافتـه. «باشـد می

 جوانـان ورزیدین مورد در که( 1836) فراستخواه پژوه  هاییافته
 نتـایج. دارد پوشـانیهـ  داده، انجام تهران شهر جدید متوسط طبقه

 و مراسـ  برگـزاری میـزان» اینکـه از انـد عبارت فراسـتخواه پژوه 
 بـاالتر های الیه زندگی مناط  در مراس  هیجانی بار شّدت همچنین

 نزولـی سـیر متوسـط طبقـه تـر پایین های الیه به نسبت متوسط طبقه
 تحـت متوسـط طور به تهران، شهر در مذهبی مراس  همچنین دارد؛
 یـک صـورت بـه امـر ایـن که دارد قرار شدن دنیوی فرایندهایتأییر 
 طبقـه بـاالتر هـای الیـه زنـدگی منـاط  در ویـژه به محسو،، روند

 هـاییافتـه با همچنین هایافته. «دهد می نشان را خود جدید متوسط
 و رفتارهـا هـا،گرای  مورد در که( 1836) جواهری فاطمه پژوه 
 شـده، انجام ایـران دولتـی های دانشگاه دانشجویان دینی هایآگاهی

 بـه بـاور میـزان»: کنـدمی بیان خود پژوه  در وی. دارد هماهنگی
 برخـوردار عمـومیتی چنـان از دانشـجویان میـان در دینی اعتقادات

 مشـاهده چنـدانی تفاوت مختلف، اجتماعی هایپایگاه در که است
 و مناسـکی تجربـی، ابعـاد در شـده ارائه هـایپاسـخ امـا شود؛نمی

 معنـاداری طـور بـه افـراد اجتماعی پایگاهبراسا،  دینداری پیامدی
 بـه متعل  اعضا مذکور، موارد همه در که معنا این به است؛ متفاوت

 بـاال، پایگاه به نسبت نیز آنها و متوسط پایگاه به نسبت پایین، پایگاه
 .«کنندمی ابراز را تریقوی مذهبی هایگرای 
 و عـام طـور بـه دینـداری کـه گرفت نتیجه توانمی طورکلی به

 فـرم از خا  طور به گوناگون اجتماعی طبقات و قشرها دینداری
 طبقـه دینداری خصوصاا  نیست؛ برخوردار یکسانی و یابت قالب و

 خاکسـتری منـاط  جز  آنکه جدید هایبخ  مشخصاا  و متوسط
 ســاختار در دوپهلــویی و نــامعلوم جایگــاه و آینــدمــی شــمار بــه

 و قشـرها دینـداری آرمـانی سـنخ ارائـه ،رو . ازایـندارند اجتماعی
 در دینـداری عینی واقعیت به که است این برای اجتماعی، طبقات
 یوتوپیـایی مدل یک به آن تقلی  با و بخشند تجّسد و شک  جامعه

 حالـت، ایـن در. نماینـد غلبـه عینـی هـایداده فراگیرند  تکّثر بر
 محابقـت شـده سـاخته آرمـانی سـنخ بـا تجربی واقعیت چنانچه
 دلیـ  عکـ ، به بلکه شود؛نمی ساقط آرمانی سنخ باشد، نداشته

 جایی تا البته است، تحاب  عدم همین آرمانی هایسنخ بودن مفید
  .نکنند تجاوز قبولی قاب  حد از انحرافاتی چنین که
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