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Abstract 
The sociological and psychological texts of religion and the descriptive data 

from numerous surveys and researches in different societies, including Iran, 

all indicate that in a wide range of measures, women are more religious than 

men. Nevertheless, explaining why is still a scientific puzzle. In the present 

research paper, we first try at the theoretical level with an analytical review 

of the theoretical explanations related to the religious gender gap in the 

sociological literature, to extract and formulate the main arguments of the 

theories of structural location, deprivation, socialization, and risk 

preferences/risk aversion in the form of research hypotheses. Then, at the 

empirical level, for confront these hypotheses with the data obtained from 

the national population of Iranian Muslims, the degree of conformity and 

correspondence of these theoretical predictions with the data and empirical 

evidence was evaluated and judged. The results of the research provided 

empirical support for theories of deprivation, socialization, and risk 

preferences/risk aversion; while structural location theory could not be 

empirically supported. 

Keywords: Religious Gender Gap, Structural Location Theory, 

Deprivation Theory, Socialization Theory, Risk Preferences/Risk Aversion 

Theory . 
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 انیرانیا انیدر م یاند؟ پژوهش از مردان دارتر نیچرا زنان د

 مسلمان

 

 .رانیتهران، ا ،یو انقالب اسالم ینیپژوهشکده امام خم یشناس جامعه اریدانش  محمدرضا طالبان 
 

 چکیده
ر ها و تحقيقات متعدد د از پيمايش آمده دست بههاي توصيفي  شناسي و روانشناسي دين و داده متون جامعه

تر از  ها، زنان مذهبي ايران، همگي حكايت از آن دارند كه در طيف وسيعي از سنجه ازجملهجوامع مختلف، 

پژوهشي  مقالهشود. در  ، تبيين چرايي آن هنوز يک معماي علمي محسوب مينيباوجودامردان هستند. 

بوط به شكاف جنسيتيِ هاي نظري مر حاضر، ابتدا تالش گرديد در سطح نظري با مروري تحليلي بر تبيين

 پذيري هاي جايگاه ساختاري، محروميت، جامعه هاي اصلي تئوري شناسي، استدالل مذهبي در ادبيات جامعه

گريزي در قالب فرضيات تحقيق، استخراج و فرموله شوند. سپس، در سطح تجربي  پذيري/ريسک و ريسک

معيت ملّي مسلمانان ايراني ميزان انطباق و هاي حاصل از ج اين فرضيات با داده مقابلهتالش گرديد تا با 

ها و شواهد تجربي مورد ارزيابي و داوري قرار گيرد.  هاي نظري مزبور با داده بيني تناظر فرضيات يا پيش

گريزي  پذيري/ريسک و ريسک پذيري هاي محروميت، جامعه هاي تجربي براي نظريه نتايج تحقيق، حمايت

 جايگاه ساختاري نتوانست از حمايت تجربي برخوردار گردد. هينظركه  به ارمغان آورد؛ درحالي

 هینظر ت؛یمحروم هینظر ؛یساختار گاهیجا هیمذهبی؛ نظر یِتیشکاف جنس :ها واژهکلید

  .یزیگر سکی/ ریریپذ سکیر هینظر ؛یریپذ جامعه
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 طرح مسأله

از تحقيقاتِ هاي منبعث  ترين يافته نرفته اگر گفته شود كه يكي از اجماعي گزاف بهسخني 

از  تر مذهبي زنان شناسي دين در اين گزاره منعكس شده است كه روانشناسي و جامعه

هاي توصيفي  شناسي و روانشناسي دين و داده اند. در حقيقت، متون جامعه مردان

ايران، همگي  ازجملهها و تحقيقات متعدد در جوامع مختلف،  از پيمايش آمده دست به

تر از مردان هستند  ها، زنان مذهبي در طيف وسيعي از سنجهحكايت از آن دارند كه 

(Asadi et al: 1980, Mohseni: 1996, Serajzadeh: 2004, Taleban: 2013, De 

Vaus & Ian McAllister: 1987, Thompson,: 1991, Miller & Hafman: 1995, 

Francis: 1997,  Miller & Stark: 2002, Noris & Inghart: 2008,  Trzebiatowska 

& Bruce: 2012, Hafman:2019, Li et al: 2020 اين يافتة ثابت تجربي، برخي .)

 داري به نفع زنان، تعميمي پژوهان را به اين نتيجه رساند كه شكاف جنسيتي در دين دين

در همين راستا بود كه . داشته است ادامه ها قرن طول در بوده و جهان سرتاسر جهانشمول در

ناس برجستة دين، رادني استارک و همكارانش تالش نمودند تا درستي اين گزارة ش جامعه

طور تاريخي براي قرون وسطي، مسيحيت اوليه، يونان و روم باستان نشان دهند  تعميمي را به

(Stark & Bainbridge; 1985, Finke & Stark: 1992, Stark: 1996 & 2002 .)

 بندي نموده است: را در پاراگراف زير جمع استارک، ماحصل مطالعات تاريخي خويش

بشري منعكس گرديده است،  شده ثبتو شده  شناخته تاريخ سرتاسر در كه آنجا تا

در جز  به اند، خود كرده جذب مردان از تر موفق بسيار را زنان مذهبي، هاي ها و جنبش كيش

در  اگرچه كرده بودند. خويش خارج عضويت از را خود آن مذاهب، زنان كه مواردي

را  رهبري بودند كه مناصب هاي مذهبي در طول تاريخ اين مردان ها و جنبش تمامي سنت

ها و  ستون فقرات اصلي در ميان اعضاي عادي بسياري از جنبش زنان اما در اختيار داشتند،

 .(Stark, 2002: 495شدند ) هاي مذهبي محسوب مي فرقه

اعتمادترند، تغييري جدي در اين شكاف  قابل بسيار ها نيز كه داده اخير قرون در

 قرن اواخر از آمريكا سرشماري هاي گزارش اساس بر داري به نفع زنان ايجاد نگرديد. دين

 عضويت داشتند مردان از بيشتر هاي مذهبي بسيار در اكثر فرقه زنان ،02 قرن اوايل و 91
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(Stark & Bainbridge, 1985,1997 .)،پيوستن مستعد عمدتاً انزن نبايد پنداشت كه البته 

واقعيت غيرقابل . هستند آميز و انحرافي هاي بدعت فرقه يا جديد مذهبي هاي جنبش به

 و مستقر در جوامع مختلف نيز سنتي مذهبي هاي گروه عضو در كتمان آن است كه زنان

ر د موجود هاي داده هاي مذهبي و فرقه هاي در حقيقت، سالنامه اند. مردان از بيشتر بسيار

 نسبتاً بزرگ مذهبي گروه هر اند كه در بازنماي اين واقعيت يخوب به مذهبي هاي سرشماري

اختالف نيز  اند و مقدار اين مردان از خيلي بيشتر اعضاي زن مسيحي غرب، جهان در

نيز  پيمايشي تحقيقات هاي يافته مذهبي با عضويت اختالف اين .باشد توجه مي قابل معموالً

 از  گالوپ براي انجام نظرسنجي موسسهكار  هياول روزهاي همان از. دان شده پشتيباني

 ،كه آننيز وجود داشت. جالب  دين به هايي راجع گويه ميالدي، 9192 دههاز  آمريكاييان

 و درآمده عضويت كليسا به مردان از بيشتر زنان ها نشان داده شد كه در تمامي اين پيمايش

 از پس زندگي بيشتر به خوانند، مي را مقدس كنند و كتاب يم بيشتر نيايش روند، مي آنجا به

. همچنين، هاست آن زندگي از بسيار مهمي بخش كه دين گويند و مي داشته اعتقاد مرگ

 اساسي اختالفات نيز همين التين آمريكاي و اروپا در ها پيمايش از استفاده گسترش با

باقي مانده است  پابرجا ور همچنانو الگوي مزب شده مشاهدهداري  در زمينة دين جنسيتي

(Argyle: 1959, Beit-Hallahmi & Argyle: 1997, Furseth & Repstad: 2006.) 

 كشورهاي در داري دين الگوهاي بر تمركز هاي تجربي همگي با اين يافته البته،

كرد كه  بود و معلوم نمي آمده دست به مسيحي هاي وسيع جمعيت با آمريكايي و اروپايي

ي ول .از مردان هستند تر متدين مذاهب بشري، و اديان سراسر در شمول جهان طور به نزنا

 ساير به بيشترتوجه  بذل ها و با هاي مختلف پيمايش جهاني ارزش با انجام موج جيتدر به

داري بيشتر زنان نسبت به مردان  تعميمي الگوي دين دامنه كشورهاي غيرمسيحي، و اديان

را  آساني ها دسترسي هاي حاصل از پيمايش جهاني ارزش قت، دادهافزايش يافت. در حقي

 ها پيمايش اين. نمود كشوري فراهم و بين فرهنگي بين مهم هاي مقايسه از بسياري براي

 هاي زبان به سپس و شده يطراح اجتماعي علوم دانشمندان از المللي بين اي كميته توسط

 گرديده درون همان كشورها اجرا محلي هاي سازمان توسط وشده  ترجمههر كشور  محلي
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 بيشتر از سهيمقا قابل كامالً هاي داده به دستيابي المللي هاي بين پيمايش اين از هدف. است

در اين راستا، . است تطبيقي در علوم اجتماعي تحقيقات براي تسهيل كشورهاي جهان

هاي  شان دادن تفاوتن منظور به( را 9تا  9هاي  زير )جدول ( جداول0220:714-1استارک )

هاي  هاي مذهبي متفاوت بر اساس داده داري در كشورهاي مختلف با سنت جنسيتيِ دين

 ارائهو  ميالدي تهيه 9115-14 و 9119-10هاي  ها در سال حاصل از پيمايش جهاني ارزش

 هاي داده بررسي از ( پس9191است كه قبالً استارک و گالک ) ذكر انيشااست.  نموده

مذهبي به اين نتيجه  اعمال و اعتقادات به مربوط هاي گويه مفصلمجموعه  مختلف از

يا  بودنشان مذهبي  در خصوص افراد از پرسش داري، منفرد دين سنجة بهترين رسيدند كه

 9ها نيز آمده و در جدول  خودپنداره مذهبي است. همين گويه در پيمايش جهاني ارزش

 مسيحي قرار گرفته است.داري زنان و مردان  مبناي مقايسه دين

 داری در جهان مسیحی . جنسیت و دین0 جدول

Table 1. Gender and Religiosity in the Christian World 

اند فردی مذهبی  درصد کسانی که اظهار نموده

 هستند

اند فردی مذهبی  درصد کسانی که اظهار نموده

 هستند

 زنان مردان کشور
نسبت زنان به 

 مردان
 زنان مردان کشور

نسبت زنان به 

 مردان

 1.16** 84.4 73.1 روماني 1.27** 73.9 58.4 ارمنستان
 1.48** 67.9 45.8 روسيه 1.15** 85.4 74.4 شياتر

 1.13* 59 52.3 صربستان 1.45** 67.6 46.6 بالروس
 1.23** 82.7 67.4 اسلوواكي 1.23** 76.5 61.8 بلژيک
 1.21** 75 62.1 اسلووني 1.14** 71 62.3 بوسني

 1.34** 76.8 57.4 اسپانيا 1.50** 57 37.9 بلغارستان
 1.52** 38.1 25 سوئد 1.11** 74.8 67.2 كرواسي

جمهوري 

 چک
 1.27** 62.2 49.1 سوئيس 1.36** 46.7 34.3

 1.41** 65.6 46.7 اوكراين 1.29** 81.8 63.2 دانمارک
 1.18** 76.5 65 كانادا 1.69** 41 24.3 استوني

 1.18** 68.4 57.8 مكزيک 1.43** 63.3 44.2 ندفنال
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اند فردی مذهبی  درصد کسانی که اظهار نموده

 هستند

اند فردی مذهبی  درصد کسانی که اظهار نموده

 هستند

 زنان مردان کشور
نسبت زنان به 

 مردان
 زنان مردان کشور

نسبت زنان به 

 مردان

 1.13** 87 77.2 آمريكا 1.13** 53.7 47.4 فرانسه
 1.14** 86.8 76 آرژانتين 1.34** 67.2 50.1 آلمان
 1.05 87.7 83.4 برزيل 1.29** 64.1 49.6 بريتانيا

 1.15** 77.9 67.7 شيلي 1.40** 62 44.4 مجارستان
 1.08** 88 81.6 كلمبيا 1.27** 83.5 66 ايسلند
 1.07* 79.8 74.5 پرو 1.16** 77.5 66.9 ايرلند
 1.06* 87.7 82.8 پورتوريكو 1.14** 89.4 78.8 ايتاليا
 1.49** 61 40.7 اروگوئه 1.40* 69.1 49.5 لتوني
 1.10** 89.7 81.6 ونزوئال 1.24** 86.5 69.9 ليتواني

 1.25** 65.6 52.3 استراليا 1.13** 84.7 74.7 مولداوي
 1.23** 52.5 42.6 نيوزلند 1.26** 66.8 53.1 هلند
 1.09** 87.2 80 فيليپين 1.51** 55.7 37 نروژ

 1.06* 93.3 88 لهستان
آفريقاي 

 جنوبي
75.7 86.8 **1.15 

 - - - - 1.28** 83.5 65.1 پرتغال
 29/2: معنادار در سطح ** ؛25/2: معنادار در سطح *

كشور مسيحي  71حكايت از آن دارند كه در يكايک  9در جدول  شده منعكسهاي  يافته

هستند و  مذهبي فردي كه اند در مقايسه با مردان گفته زنان از باالتري درصد ،موردمطالعه

نيز كامالً  آماريازنظر داري زنان و مردان از حيث سنجة مزبور  دين اختالف برزيل،جز  به

 .معنادار بوده است

 داری در کشورهای آسیایی غیرمسیحی و دین. جنسیت 2 جدول

Table 2. Gender and Religiosity in non-Christian Asian Countries 
 نسبت زنان به مردان زنان مردان کشورهای آسیایی

 ژاپن
 1.56** 31.6 20.3 پنداشتند درصد كساني كه خود را فردي مذهبي مي
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 نسبت زنان به مردان زنان مردان کشورهای آسیایی

 1.34** 39.5 29.4 رندگي مي نيرو و آرامش دين درصد كساني كه از
 1.06* 89.6 84.8 كنند مي نيايش يا درصد كساني كه دعا

 1.46** 56.3 38.6 درصد كساني كه به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشتند
 1.37** 66.3 48.4 درصد كساني كه به خدا اعتقاد داشتند

 تایوان
 1.10** 76.8 70.1 پنداشتند درصد كساني كه خود را فردي مذهبي مي

 1.31** 76.6 58.6 گيرند مي نيرو و آرامش دين درصد كساني كه از
 1.22** 65.4 53.8 درصد كساني كه به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشتند

 1.18** 51 43.2 شان اهميت دارد اند دين در زندگي درصد كساني كه گفته
 1.19** 83.5 70 درصد كساني كه به خدا اعتقاد داشتند

 چین
 1.34* 5.9 4.4 پنداشتند رصد كساني كه خود را فردي مذهبي ميد

 1.60** 27.7 17.3 كنند مي نيايش يا درصد كساني كه دعا
 1.85** 21.1 11.4 شان اهميت دارد اند دين در زندگي درصد كساني كه گفته

 کره جنوبی
 1.36** 58.2 42.9 شان اهميت دارد اند دين در زندگي درصد كساني كه گفته

 1.40** 54.4 38.6 اند درصد كساني كه به يک سازمان مذهبي تعلق داشته

 هندوستان
 1.09** 75.9 69.5 پنداشتند درصد كساني كه خود را فردي مذهبي مي

 1.11** 82 74.2 گيرند مي نيرو و آرامش دين درصد كساني كه از
 1.09** 50.4 46.4 كنند مي نيايش يا درصد كساني كه دعا

 1.24** 48.4 38.9 صد كساني كه به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشتنددر
 1.08** 82 76.3 شان اهميت دارد اند دين در زندگي درصد كساني كه گفته

 1.04** 95.9 91.6 درصد كساني كه به خدا اعتقاد داشتند
 29/2: معنادار در سطح ** ؛25/2: معنادار در سطح *

كه اختصاص به آن دسته از  0در جدول  شده منعكسماري هاي آ به همين قياس، يافته

هاي وسيع در مذاهب مختلفِ غيرمسيحي بودند  كشورهاي آسيايي داشته كه واجد جمعيت

داري، زنان باالتر از مردان  هاي دين ها يا سنجه دهد كه در تمامي شاخص نيز نشان مي
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ي زياد بوده است كه قدر بهس داري دو جن اختالف نسبت دين كه نيااند؛ مضافاً بر  بوده

 اند. كامالً معنادار شده آماريازنظر همگي و بدون استثناء 

 داری در کشورهای اسالمی . جنسیت و دین9 جدول

Table 3. Gender and Religiosity in Islamic Countries 

 29/2: معنادار در سطح ** ؛25/2: معنادار در سطح *

داري زنان و مردان در كشورهاي اسالمي آلباني،  هاي مربوط به دين همچنين، داده

 نيز داللت بر اين واقعيت دارد كه در شده منعكس 9در جدول  بايجان و تركيه كهآذر

 تر مذهبي داري كامالً گانة دين هاي پنج ها يا سنجه شاخص همهدر  زنان و آذربايجان، آلباني

تفاوت  «مرگ از پس زندگي به اعتقاد»شاخص  اند. ولي در تركيه، در بوده مردان از

 نسبت زنان به مردان زنان مردان 

 آلبانی
 1.45** 51.5 35.5 داشتندپن درصد كساني كه خود را فردي مذهبي مي

 1.50** 62.7 41.9 گيرند مي نيرو و آرامش دين درصد كساني كه از
 1.99** 30.6 15.4 درصد كساني كه به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشتند

 1.38** 69.5 50.5 شان اهميت دارد اند دين در زندگي درصد كساني كه گفته
 1.12** 96.2 85.8 درصد كساني كه به خدا اعتقاد داشتند

 آذربایجان
 1.07** 86.3 81 پنداشتند درصد كساني كه خود را فردي مذهبي مي

 1.11** 77.2 69.4 گيرند مي نيرو و آرامش دين درصد كساني كه از
 1.24** 51.9 41.9 درصد كساني كه به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشتند

 1.05* 85 81.3 ميت داردشان اه اند دين در زندگي درصد كساني كه گفته
 1.02* 96.2 94.2 درصد كساني كه به خدا اعتقاد داشتند

 ترکیه
 1.09** 77.8 71.2 پنداشتند درصد كساني كه خود را فردي مذهبي مي

 1.08** 91.7 85.3 گيرند مي نيرو و آرامش دين درصد كساني كه از
 1.01 84.5 84.1 درصد كساني كه به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشتند

 1.04* 92.6 89 شان اهميت دارد اند دين در زندگي درصد كساني كه گفته
 1.03* 98.9 95.5 درصد كساني كه به خدا اعتقاد داشتند
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ردان مشاهده نشده است )اگرچه در همين شاخص اعتقادي نيز معناداري ميان زنان و م

قدري نبوده كه ازلحاظ آماري معنادار  ي اختالف بهولنسبت زنان بيش از مردان بوده؛ 

 به طرزداري  شاخص يا سنجة ديگر دين چهار مسلمان تُرک در زنان ،نيباوجوداشود(. 

 .اند بوده مردان مسلمان تُرک از تر مذهبي معناداري

رسد اصلِ  الذكر، تأكيد بر اين نكته است كه به نظر مي مطالب فوق همه جهينت

هاي مذهبي متفاوت مورد  دارتر بودن زنان نسبت به مردان در جوامع مختلف و سنت دين

 مناقشهباشد، بلكه منبع اصلي مجادله و  جدي در مطالعات علمي دين نمي مناقشه

 نظري مبناي ا تبيين اين شكاف و ارائه يکاين حوزه معطوف به چرايي ي نظران صاحب

 آن بوده است. واقعيت آن است كه چندين دهه داليل توضيح مكفي از براي بخش تيرضا

در جوامع مختلف و مذاهب متفاوت  ها داده از معتنابهي كه منجر به مقدار تحقيقات علمي

 گونگي ارتباطمربوط به كشف چرايي و چ هاي پيچيدگي از بيشتر گرديد، منجر به درک

را  و قطعي بخش تيرضا كامالً تبيين يک آن، رسيدن به تبع بهشده؛ و  دين و جنسيت ميان

اگر  لذا،. كرده است تر نيافتني اند دست مردان از تر مذهبي معموالً زنان چرا كه نيا مورد در

ان در سرتاسر جه گسترده طور بهداري كه  الگوي شكاف جنسيتي در دين گفته شود كه اين

شود،  محسوب مي علمي معماي هم يک است، هنوز شده و طي قرون متمادي مشاهده

 ,Francis : 1997, Miller & Stark: 2002آميزي بيان شده است ) سخن داللت

Stark:2002, Hackett:2016) .هاي مختلفي براي حل اين معما توسط  البته، تبيين

حاضر  مطالعهگرديده است كه تأكيد ما در  ارائهپژوهان علوم اجتماعي و روانشناسي  دانش

 شناسان است. توسط جامعه شده ارائههاي  عمدتاً بر تبيين

 هيپا داري عمدتاً بر ادبيات پژوهشي مربوط به شكاف جنسيتي در دين از سويي ديگر،

و  بوده دين مسيحيت استوار بر تمركز با و يافته توسعه كشورهاي درگرفته  انجام مطالعات

يا اديان غيرغربي شده است. لذا، اصالً  يافته توسعه كمتر كشورهاي به اندكي بتاًنس توجه

 در توان حد مي چه از يک چنين تحقيقاتي را تا آمده دست بههاي  يافته كه نيست مشخص

، رو نيازا .دانست صادق دين اسالم باألخصديني  هاي كشورها و ساير سنت ساير مورد
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اتفاق جمعيت ساكن در آن  به بيقربر كشور ايران كه اكثر ضروري ديده شد تا با تمركز 

در ايران  دين و جنسيت ميان اي در خصوص چگونگي ارتباط مسلمان هستند، مطالعه

هاي مربوط به  شناسانه با داده هاي نظري موجود در اين ادبيات جامعه و تبيين گرفته انجام

هاي نظري  ي قبل از بررسي اين تبيينولمسلمانان ايراني مورد ارزيابي تجربي قرار گيرند. 

شرح ذيل تصريح و فرموله  اصلي به سؤالضروري ديده شد تا مسألة تحقيق را در قالب دو 

 نماييم:

 داري ايرانيان مسلمان وجود دارد؟ تا چه حد شكاف جنسيتي در دين (9

تواند اين شكاف  هاي اجتماعي ميان مردان و زنان ايراني مي تا چه حد تفاوت (0

 داري را تبيين كند؟ يتي در دينجنس

 های نظری تبیین

 هاي تبيين از اصلي مجموعه چهار امروز، به رسد كه تا نظر مي با مروري بر ادبيات موضوع به

 پژوهان علوم اجتماعي ارائه داري توسط دانش در خصوص شكاف جنسيتي در دين نظري

هاي  اين نكته تأكيد شود كه تفاوتها الزم است بر  قبل از مرور اين تبيين است. البته، شده

 آن نيست كه مردان معناي به نفع زنان به اعتقادات ديني و اعمال در شده جنسيتيِ مشاهده

تر  در حقيقت، پايين. داري بسيار پاييني برخوردارند دار نيستند يا از دين اساساً دين

دار  است كه معنينسبي و در مقايسه با زنان  صورت بهداري مردان  كردن دين ارزيابي

داري مردان  توان اين واقعيت را كتمان نمود كه وقتي فقط دين ، نميحال نيبااشود.  مي

گروهي نسبتاً بزرگي  يا رسته موردبررسي قرار گيرد، شاهد واريانس درون قشر يک عنوان به

 حيثاز  هاي زيادي خواهيم بود كه بر اين حقيقت داللت دارد كه در ميان مردان نيز تفاوت

 .داري وجود دارد هاي مختلف دين التزام به شاخص

توان ذيل سنت نظري محروميت قرار  هاي نظري را مي از تبيين باري، اولين مجموعه

ترين و استانداردترين تئوري دين در تاريخ علوم اجتماعي و تفسير  شده داد كه شناخته

 & Dittes:1971, Bibby)شناسان بوده است  غالب در تبيين التزام مذهبي توسط جامعه

Brinkerhoff: 1974, Stark:2003, Furseth & Repstad: 2006, Stolz:2009 در .)
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شناسي دين وجود دارند كه همگي  هاي مرتبط به هم در جامعه  حقيقت، گروهي از تبيين

عنوان يک ابزار  برند، به معتقدند افرادي كه از انواع مختلف محروميت در جامعه رنج مي

شناسان اين  شوند. در همين راستا، جامعه آورده و ملتزم به دين مي ني به دين پناه جبرا

به  تعلقشانمتوسط، با  طور بهاستدالل را اقامه نمودند كه تفاوت سطوح التزام مذهبي افراد، 

بيشترين ميزان  كه ينحو بهاجتماعي تقارن دارد؛  -هاي مختلف اقتصادي طبقات يا پايگاه

اجتماعي پايين مشاهده  -تر يا افراد واجد پايگاه اقتصادي در طبقات پايين التزام مذهبي

رسد ريشه در اين استدالل نسبتاً  شود. تبيين التزام مذهبي مبتني بر محروميت به نظر مي مي

ديده و محروم  بخش براي افراد رنج كاركردي جبراني و تسكين« دين»ساده قرار دارد كه 

كنند، بيشتر احتمال دارد تا  محروميت زيادتري در جامعه ميدارد. افرادي كه احساس 

 دهنده نيتسكور سازند، چون آن را  نمايند كه خودشان را در دين غوطه گرايش پيدا 

تر جامعه عموماً از تحصيالت كمتر، امنيت و  جا كه اقشار محرومازآن  پسيابند.  مي آالمشان

اقشار اجتماعي باالتر برخوردارند، واجد منابع  تر نسبت به و درآمد پايين منزلت شغلي كمتر

كمتري براي كنترل جريان رخدادهاي فردي و اجتماعي هستند، ضمن آن كه بخت و 

هاي زندگي و  پذيري بيشتر در مقابل ناپايداري هاي زندگي كمتر و آسيب فرصت

تار اجتماعي يا تر در ساخ ناماليمات شرايط انساني دارند. در نتيجه، اقشار با جايگاه پايين

اجتماعي پايين در مقايسه با ساير اقشار باالتر در ساختار  -افراد متعلق به پايگاه اقتصادي

آورند؛ براي آن كه دين با نظام معنايي خاص خود،  اجتماعي، بيشتر به دين روي مي

شان  تواند فشار و رنج دهد و مي ها مي بخش به مشكالت رو در روي آن هايي تسكين پاسخ

شان آسودگي و آرامش به ارمغان آورد.  هاي متعالي تخفيف دهد و براي ا بر اساس ارزشر

از سويي ديگر، افراد متعلق به اقشار باالي جامعه به دليل دارا بودن منابع و مزاياي 

دارند و  سرنوشتشاناجتماعي گوناگون در جامعه، توانايي بيشتري براي كنترل  -اقتصادي

شان را در پرتوي  اي قرار دارند كه دستاوردهاي زندگي تماعيغالباً در موقعيت اج

آورند.  مي به دستو درآمد باالتر  شان، مشاغل خشنودكنندة بيشتر هاي تحصيلي موفقيت

كنند  ها چندان احساس نيازمندي به كاركردهاي جبراني دين پيدا نمي ، آنجهيدرنت
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(Davidson: 1977, Stolz:2009, Norris & Inglehart: 2011 استنتاج منطقي از .)

داري آن است كه چون  هاي تئوري محروميت براي مسألة شكاف جنسيتي در دين استدالل

تر از مردان بوده و از جايگاه  طور متوسط محروم زنان از حيث اجتماعي در تمامي جوامع به

تري نسبت داري باال هاي ديني شده و از دين اند، بيشتر جذب سنت تري برخوردار بوده پايين

 به مردان برخوردارند.

يک نسخة خاص از تئوري محروميت كه كامالً معطوف به تبيين شكاف جنسيتي در 

 & De Vaus: 1984, De Vaus« )نظريه جايگاه ساختاري»داري طراحي و با عنوان  دين

Mc Alister: 1987, Becker & Hofmeister: 2001, Cornwall: 2009 )شده  ارائه

هاي  نقش و اشتغال وضعيت از تركيبي يعني اوت جايگاه ساختاري مردان و زنانتف است، به

دوركيمي  مبناي سنت بر ادعاشدهكه  نظري چارچوب اين اشاره دارد. درون خانواده

 زنان در فرزندپروري نقش اول،. عنوان فرضيات اصلي دارد به مهم محور سه استوار است،

الزم به ذكر است كه بنا به . شود مقايسه با مردان ميدر  دين آنان به بيشتر پايبندي باعث

« ابزاري»هاي ساختاري مسلط در درون نظام خانواده، جنبة  استدالل پارسونز ازلحاظ نقش

نقش مادر بيشتر است. پارسونز تصريح دارد كه « ابرازي يا اظهاري»نقش پدر و جنبة 

يط پيرامون يا خارج سروكار دارد. قلمروي نقش ابزاري پدر با مناسبات نظام خانواده و مح

در حقيقت، نقش پدر معموالً به رفع نيازهاي مربوط به انطباق شرايط، حفظ تعادل و ايجاد 

شود. از طرف ديگر، قلمروي  هاي خارج از محيط خانه مربوط مي مناسبات مطلوب با هدف

ت دروني اعضاي نقش ابرازي يا اظهاري مادر بيشتر با امور داخلي خانواده و با مناسبا

مختلف آن سروكار دارد. در حقيقت، نقش مادر معموالً به تنظيم الگوهاي رفتاري و رفع 

هاي اجزاي تشكيل دهندة نظام خانواده يعني به ارتباطات متقابل، كنترل و توسعة  تنش

پذيري و تربيت فرزندان  (. بنابراين، جامعهMorrisch, 1994: 173شود ) عواطف مربوط مي

شتر جنبة عاطفي و حمايتي دارد غالباً تحت تأثير مادر است كه نقش مربي اصلي كه بي

 كند. ايدة آور خانواده را ايفاء مي درون خانواده را بر عهده دارد و پدر غالباً نقش نان

 براي كه است زناني سنتي هاي همين نقش محوري در نظريه جايگاه ساختاري مبتني بر
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پنداشت و  استدالل اقامه شده كه در واقع، اين. مانند مي خانه در كودكان از مراقبت

 معموالً آن است كه دهندگان اصلي كودكان عنوان مراقبين و پرورش احساس مادران به

تربيت و تشويق  است؛ از اين روست كه مادران براي خوب شان فرزندان براي دين

 .كنند هاي مذهبي مي ي و فعاليتدين، خودشان نيز اهتمام بيشتري به امور دين به شان فرزندان

بوده  قوي بسيار خانواده در جوامع همواره و دو نهاد دين بين ارتباط كه آنجا در حقيقت، از

 بيشتر و تربيت فرزند هستند، خانواده فكر به بيشتر كه داري مادران و زنان سنتي دين است،

 از مراقبت براي زنان كه در همين راستا آن است ديگر يک تبيين. از مردان است

هاي  و فرصت بيشتري براي انجام فعاليت در نتيجه، زمان و مانند مي خانه در شان كودكان

 كهخالصه آن . شود مي امر اين معموالً مانع مردان شغلي نقش كه درحالي دارند، مذهبي

 مردان و زنان كه اند نموده استدالل جايگاه ساختاري چنين نظريه شناسان طرفدار جامعه

 نقش» عنوان به كه هستند متفاوتي اجتماعي هاي تأهل در ساختار نظام خانواده واجد نقشم

دو نهاد  بين پيوندهاي كه آنجا از. شود مي توصيف «پدر اقتصادي نقش» و «مادر خانوادگي

 از زنان و مادراني دين است، و بين دو نهاد اقتصاد تر از پيوندهاي خيلي قوي دين و خانواده

 .باشند رود كه بيشتر متمايل به دين انتظار مي اند خانوادگي و بشدت درگير نقش بيشتر كه

انزوا و  به منجر زنان در فرزندپروري نقش كه است از همين ديدگاه آن تفسير ديگر يک

چنين  بر غلبه هاي راه از يكي التزام به دين و شود مي زنان بيشتر اجتماعي محروميت

 & Martin: 1967, Glak, Ringer & Baby: 1967, De Vausاست ) هايي محروميت

McAllister: 1987, Yanaken: 1990, Francis; 1997). 

داري  موجب كاهش دين كار در نيروي مشاركت زنان كه است شده استدالل دوم،

 كمتري از زنان در مقايسه با مردان در نيروي در يک جامعه تعداد اگر لذا،. شود آنان مي

 مذهبيمردانشان  از بيشتر زنان آن جامعه كه گردد منجر به آن مي باشند، حضور داشته كار

اوالً،  كه است اين منطقي آن، داللت. (De Vaus & McAllister, 1987: 473) باشند

 شاغل داري زنانِ دار باشد؛ و ثانياً، دين خانه بايستي كمتر از زنانِ شاغل داري زنانِ دين

 منفي همبستگي اگرچه داليل. باشد داري مردان به دين شبيه ردا خانه زنانِ از بايستي بيش
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 عام هينظر با اديز احتمال به اما نيست، داري چندان روشن دين و كار در نيروي مشاركت بين

 سكوالريزاسيون، عام با استدالل مندرج در نظريه مطابق. باشد مي مرتبط سكوالريزاسيون

 سكوالر جهانِ مدرنِ هر چه بيشتر آنان در شاركتم افراد با مذهبي هاي تعلقات و مشاركت

مشاركت  سكوالر دنياي در اين كاملطور  بهكمتر  احتماالً زنان. ازآنجاكه يابد مي كاهش

 سكوالر نسبت به مردان كمتر خانه، از خارج در اشتغال به لحاظ حداقل عملي دارند،

 منابع تواند مي كار در نيروي مشاركت همچنين، .داري بيشتري برخوردارند هستند و از دين

شود  كند كه موجب مي فراهم تعهدات و ها ارزش عاليق، منافع، هويت، جايگزيني را براي

 بروس و براي مثال، ترزبياتوفسكا .گردد برخوردار كمتري اهميت از ديني تا هويت

 در «زماني تأخر» داري، در دين جنسيتي شكاف اصلي ( مدعي شدند كه دليل0290)

 تأثير زنان و مردان بر مدرن دوران در سازي سكوالريزاسيون يا عرفي كه است اي شيوه

 كه است معني اين به عموميعرصه  و كار نيروي در مردان واالتر هاي نقش. است گذاشته

 كه گيرند مي قرار اي سكوالركننده نيروهاي تأثير تحت زنان از زودتر يطوركل بهآنان 

 ترجيح يک به براي شهروندي الزم شرطي از را داري دين و دكاه را مي مذهبي باورپذيري

 زنان گيرند كه هرچه آنان بر اساس يک چنين استداللي نتيجه مي. كند مي تبديل شخصي

بين  بيشتري احتماالً شباهت كنند، پيدا شباهت مردان به بيشتر خانه از خارج كارهاي در

 بيني توسط وواس، همين پيش. شدپيدا خواهد  داري سطح دين نظر و مردان از زنان

رشد هر چه بيشتر مدرنيزاسيون  باكه  آن( مطرح گرديد مبني بر 0299) استورم و اندرو مک

 بين از اما) خواهد يافت اي كاهش فزاينده طور بهداري  در دين جنسيتي شكاف اروپا، در

 افزايش دليل به بيشتر كاهش اين شكاف ي استدالل آنان اين بود كهول(. رود نمي

. جنسيتي در اين جوامع برابري رشد يا شدن سكوالر دليل به تا است ملي درآمدهاي سرانة

 كسب بيشتري امنيت اقتصادي، تر رشد افزون طريق از تصريح دارند كه هر چه زنانها  آن

 مردان با مذهبيازنظر  شانيها ارزش شود و مي تر كمرنگ دين برايشان جذابيت كنند،

، 0227) و اينگلهارت . اين استدالل نظري، خيلي شبيه به نظريه نوريسشود مي همگراتر

بهترين وجه با  توان به را مي داري در دين جنسيتي شكاف كه آن( است مبني بر 0299
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 به بلكه جنسيت، دليل نه به غالباً داد. زنان توضيح 9«حياتي امنيت»تفاوت جوامع از حيث 

 كنند، را نسبت به مردان تجربه مي كمتري امنيت خود زندگي در معموالً كه نيا دليل

 برابر در مردان از پذيرتر به عبارت بهتر، زنان چون آسيب دهند. مي دين به بيشتري اهميت

 و اهميت بيشتري فيزيكي هستند، اولويت ايمني عدم و پيري سالمتي، بدهي، فقر، مشكالت

كند  مي فراهم را وشبختيخ و امنيت ها احساس دهند، چون دين براي آن مي دين به

(Norris & Inglehart, 2008). 

 نيز ممكن خانوادگي هاي ارزش با آن ارتباط و كار به نسبت زنان هاي نگرش سوم،

در مقايسه با  است ممكن زنان ،مثال عنوان . بهباشد زنان مرتبط داري باالتر دين سطح با است

تر زنان به  تعلقات قوي ،رو نيازا و بدهند زندگي خانوادگي به بيشتري مردان اولويت

 تواند ارتباط مي اين. توضيح دهد آنان را داري دين بيشتر ميزان تواند مي زندگي خانوادگي

 اين به يا باشد؛ خانوادگي هاي ارزش با ديني هاي ارزش بينشده  ادراک همخواني دليل به

از مزاياي  محروميت احساس پردازند، مي خانواده كارهاي به فقط كه دار زنان خانه كه دليل

به  .برند پناه مي دين است كه به جبران همين احساس محروميت براي كنند و اجتماعي مي

بيشترشان نسبت به مردان  انزواي تا هستند دين از اجتماعي حمايت دنبال به بياني ديگر، زنان

 از ارتباطات مندي بهره و عدم تر باارزش هاي اجتماعي نقش از مندي بهره عدم جهيدرنت كه را

 .(Inger, 1970, Francis , 1997)دهند  كاهش كنند، مي تجربه كار محل اجتماعي

اصلي  دهيا داري باالتر زنان نسبت به مردان بر براي تبيين دين ها نظريه دوم مجموعه

دوران  خاص تجارب كه ايده خاص اين طور بهو  استوارند هاي جنسيتي پذيري نقش جامعه

 هاي نظريه. دهد مي سوق ي مذهبيها يبستگ دلو  عقايد به را زنان كهكودكي است 

 و مردان يشناخت روان تجربيات در فردي يها تفاوت از جنسي نه هاي نقش پذيري جامعه

 ها تبيين ترين معمول كند. شايد مي آغازها  آن شدن اجتماعي تجارب در تفاوت از بلكه زنان

پذير  جامعه دارتر قايسه با مردان از ابتدا ديندر م زنان كه خصوص آن باشد در اين

در  بحث شاملها  آن همه اما مطرح شده است، مختلفي مضمون به اشكال اين. شوند مي
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  گي دهند تربيت يا پرورش كه متناسب با آيند مي هايي بار با ويژگي كه است زناني خصوص

يا  شدن دهند. فرآيند اجتماعي مي پيوند داري با دين را ها ويژگي اين سپس و كودكان باشد

 هايي همچون، سازگاري يا حل ويژگي در اكثر جوامع عمدتاً بر زنان سنتي پذيري جامعه

پذيري،  سلطه خويي و ماليمت، دلسوزي، نرم مطيع بودن، آميز تعارضات، مسالمت

 هاي خاص نقش زنانه ويژگي اين. دارد عاطفي تأكيد هاي ارزش ساير و دهندگي پرورش

 دين و پذيرش و به همين دليل، دارند هاي مورد تأكيد دين ارزش اري بسيار زيادي باسازگ

ابزاري و  بيشتر تأكيدات مقابل، در. سازند مي محتمل در زنان بيشتر را مذهبي التزام

از  كمتر مردانه هاي نقش با دين شود مي باعث پسران هياول پذيري جامعه غيرعاطفي بودن در

هاي  در نظريه معمول هاي كل استدالل پسباشد.  گاري داشتههاي زنانه ساز نقش

داري را شايد بتوان در اين گزاره خالصه  پذيري براي تبيين شكاف جنسيتي در دين جامعه

 & Glock, Ringer) «است نهفته مادري بطن و متن نقش در داري دين» كه نمود

Bibby:1967, De Vaus & McAllister: 1987,Walter & Devine: 1998, Miller & 

Stark:2002 .) داللت ديگر اين استدالل آن است كه اگر دختران و پسران در معرض

شد.  داري مشاهده نمي گرفتند، شكاف جنسيتي در دين پذيري اوليه يكساني قرار مي جامعه

وقتي  كه افتي دستمتعارض  افتهدر پژوهش خويش به اين ي( 9111) وال كورن ،حال نيباا

باقي  داري دين در جنسيتي هاي تفاوت بازهمپذيري نيز كنترل شوند،  ختلف جامعهعوامل م

 مانند. مي

بر  داري عمدتاً هاي معطوف به تبيين شكاف جنسيتي در دين نظريه سوم مجموعه

 فردي هاي ويژگي روي ، تمركزشان بجاي جامعهرو نيازا و استوارند يشناخت روان هاي بنيان

« زنان و مردان شخصيتي هاي تفاوت»كلي  دودستهتوان در  ميرا  ها نظريه اين. است

(Walter, 1990 )متفاوت جنسيتي هاي گرايش» و» (Thompson, 1991 )در. قرار داد 

طبيعي  طور به چون زنان كه است شده چنين گفته شخصيتي هاي تفاوت هاي مبتني بر تبيين

 دين به راي رهايي از آن بيشتربيشتري در مقايسه با مردان هستند، ب گناه واجد احساس

 عنوان را به خدا مسيحي، زنان كه است اين يشناخت روان تبيين ديگر. كنند پيدا مي گرايش

بسيار بيشتري  براي زنان از جذابيت بنابراين، دين شناسند و مي و در هيأت مرد پدر يک
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دالل اصلي است(. De Vaus & McAllister, 1987: 472) برخوردار است تا براي مردان

هاي جنسيتي  متفاوت جنسيتي آن است براي تبيين شكاف هاي هاي مبتني بر گرايش نظريه

 باشد مي زنانه انداز ديدگاه يا چشم يک داشتن تر است، داري چيزي كه از همه مهم در دين

 نتيجه، در. گذارد مي دو جنس تأثير هاي كنش و چگونگي معرفي و نمايش خود بر كه

 (9119تامپسون ). دارد بيشتري معناي بودن مذهبي دارند، تري زنانه ديدگاه كه كساني براي

 شيب داري ديننشان داد كه  يكارشناس ياندانشجونفري از  951حاصل از نمونه  يها دادهبا 

 نييزنانه در تب دگاهيداشتن د، گريد عبارت است؛ به «زنانه» دگاهياز زن بودن تحت تأثير د

بر  «زنانه» دگاهيد كه ينحو به، بود تيجنسمتغير از  شيب نه تحقيقداري نمو واريانس دين

بود. وي، همچنين نشان  ذارگتأثيرطور معناداري  نيز بهداري مردان  دين يها تمام شاخص

داري  دينكنترل شود، شكاف جنسيتيِ مذهبي از بين رفته و  «زنانه» دگاهيد داد كه وقتي

 يک چنين ارتباطي تبيين براي (. يکTampson, 1991:392شود ) مي كسانيزنان و مردان 

 كه كساني ،جهي. درنتاست زنانه ديدگاه در ها وابستگي و ها پيوستگي عبارت از اهميت

روابط  بيشتر با اجتماعات و هاي پيوند يا ارتباطبه دنبال  دارند باالتري زنانة گرايش

 و استقالل، جداسازي به تواند مي مردانه گيري يا ديدگاه جهت در مقابل،. هستند فردي بين

 تواند مي علّيّت جهت كه كند يم اذعان البته، تامپسون. دهد منابع ديگر ارزش جايگزيني

 و بگذارد تأثير جنسيتي ديدگاه نحوي بر به مذهبي تجارب كه نيا يعني جور ديگري باشد،

 و بگذارد رتأثي مردانه هاي ديدگاه بر است نيز ممكن مذهبي پذيري جامعه و وابستگي

 اين به پاسخ در هنوز هايي تبيين چنين ،نيباوجوداتبيين نمايد.  داري را در دين ها تفاوت

 شود، مي داري دين افزايش باعث كه هست زنانه يا ديدگاه چه چيزي در گرايش كهسؤال 

 (.Collett & Lizardo, 2009: 215) است ناتوان

براي تبيين شكاف  نظري چارچوب ينمبتني بر جديدتر ها، از نظريه مجموعه چهارم

پذيري و  نظريه ريسک»دارد:  شناسي جرم ادبيات در ريشه داري است كه جنسيتي در دين

 ,Miller & Hoffmann:1995, Stark: 2002, Miller & Stark: 2002) 9«گريزي ريسک

Roth & Kroll:2007, Collett & Lizardo: 2009 , Devine; 2013, Edgell, Frast & 
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Stewart: 2017, Hoffmann:2019, Li et al: 2020 )هافمن  و در ابتدا، ميلر. است

 جنسيتي تفاوت يک اين استدالل را اقامه نمودند كه در ادبيات علوم اجتماعي فقط (9115)

مردان بسيار بيشتر از زنان : است داري دين در شكاف جنسيتي دارد كه مشابه وجود ديگر

 تأثيرات رسيدند كه مهم گيري همين جهت، آنان به اين نتيجهبه  .شوند مرتكب جرم مي

 ها به در گام بعدي، آن. اند مشابه دهيپد يک مختلف حيثيات جرم و دين بر جنسيتي

نمودند؛  نيز اضافه را ديني بي شود، مي انجام مردان توسط كه پرخطر رفتارهاي فهرست

 خطر به يا ماورالطبيعيبالقوه ي ها ريسک از دست دادن پاداش معناي به ديني بيچراكه 

يا تن دادن به اين قمار است كه در زندگي پس از  ابدي هاي خود به مجازات انداختن

را  مذهبي اعتقادات توان انكار و طرد كه مي روست نيازامرگ مجازات نخواهند شد. 

در  هازآنجاك. (Miller & Hoffmann,1995: 64)نمود  آميز تصور مخاطره رفتار عنوان به

طور هماهنگ نشان داده شده بود كه احتمال ارتكاب جرم  شناسي به تحقيقات متعدد جرم

اصلي در  سؤال( با وارونه كردن 9115در مردان بسيار بيشتر از زنان است، ميلر و هافمن )

دارتر از مردان  چرا زنان دين» كه نياداري مبني بر  ادبيات مربوط به شكاف جنسيتي در دين

داري مردان  چرا دين»، بپرسيم كه سؤالتصريح نمودند كه بهتر است بجاي آن « هستند؟

تفاوت در ( 9115) هافمن و بود كه ميلر سؤالدر مقام پاسخ به اين «. كمتر از زنان است؟

در ميان مردان و زنان  پذيري ريسک بنيادي هاي تفاوت به دو جنس را داري هاي دين نرخ

شناسي  شناسي جرم و جرم در جامعه تجربي تحقيقات از يجهتو قابل مجموعه. اسناد دادند

 نشانيكمدر  بيشتري مخاطرات زندگي هاي جنبه از بسياري در اگرچه زنان كه اند داده نشان

 رفتارهاي خود را درگير و باشند داشته ريسكي رفتارهاي كه دارد احتمال كمتر است، ولي

را يک  ديني . پس اوالً، بهتر است بي(Collett & Rezardo, 2009) كنند آميز مخاطره

بالقوه هاي  از دست دادن پاداش آميز محسوب كنيم؛ چون متضمن خطر رفتار مخاطره

 به توجه ثانياً، با. در زندگي پس از مرگ است هاي ابدي و دريافت مجازات ماورالطبيعي

 به يبيشتر ذاتي تمايل مردان كه شناسي در جرم تجربي نسبتاً اجماعي افتهي اين

 پرخطر رفتارهاي مختلف انواع در زنان از بيش مداوم طور و به پذيري دارند ريسک
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 در كه دارند اين قمار به تمايل زنان از بيشتر مردان گيريم كه مي نتيجه كنند، مي مشاركت

هاي  ناديده گرفتن آموزه ديني يا بي شد و خطر نخواهند مجازات مرگ از پس زندگي

در مقايسه يا زنان  پذيري بيشتر است كه مردان همين ريسک جهيدرنت. پذيرند مي را ديني

 گريز هستند، براي ريسک يطوركل به زنان ازآنجاكه، گريد عبارت ؛ بهاند مذهبي كمتر

 دين بهنرفتن به بهشت است كه بيشتر از مردان  يا ابدي هاي بالقوة مجازات از اجتناب

 .شوند مي متوسل

 فرضیات تحقیق

 به دنبالشناختي  حاضر با رويكردي جامعه مقالهدر بخش قبلي اشاره شد،  مطابق آنچه

هاي اجتماعي ميان  پاسخي نظري به اين پرسش محوري سامان گرفت كه تا چه حد تفاوت

داري آنان را تبيين كند. به  تواند شكاف جنسيتي احتمالي در دين مردان و زنان ايراني مي

هاي نظري مرور شده در اين  راي آزمون تجربيِ پاسخسازي ب همين دليل، در مقام فرضيه

؛ «جايگاه ساختاري»هاي  ، نظريهرو نيازاي مدنظر قرار نگرفت. شناخت روان هاي تحقيق، تبيين

نظر قرار گرفت. چهار  مطمح «گريزي پذيري/ريسک ريسک»و « پذيري جامعه»؛ «محروميت»

كند و بر مبناي  يگاه ساختاري را بازنمايي مياول كه در ذيل آمده است، نظريه جا هيفرض

هاي نظري مندرج در تئوري مزبور استنتاج گرديده است. همچنين، نظريه  استدالل

پذير اقشار  شناسي دين تأكيدش عمدتاً بر وضعيت آسيب استاندارد محروميت در جامعه

اني است كه داللت هاي زندگي و ناماليمات شرايط انس تر جامعه در مقابل ناپايداري محروم

تري  اجتماعي پايين -هايي دارد كه از پايگاه اقتصادي داري بيشتر نزد افراد و گروه بر دين

اگر زنان و مردان واجد ميزان مشابهي از محروميت يا پايگاه  پسباشند.  برخوردار مي

د. شان مشاهده گرد داري اجتماعي يكساني باشند، نبايستي تفاوتي در سطح دين -اقتصادي

نظريه محروميت محسوب  كننده منعكستواند  پنجم تا حدود زيادي مي هيفرض، رو نيازا

 ذيل فرموله گرديد: به شرحگردد. بدين ترتيب، هفت فرضيه براي وارسي تجربي 

 داري زنان بيش از مردان است. دين -9

 داري زنان شاغل كمتر از زنان غيرشاغل است. دين -0
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 داري مردان شاغل است. نداري زنان شاغل نزديک به دي دين -9

داري مادران يا زنان متأهلي كه فرزند در منزل دارند بيشتر از همتايان بدون  دين -7

 فرزند است.

به يا  محوشدهاجتماعي -داري زنان و مردان با كنترل پايگاه اقتصادي تفاوت دين -5

 يابد. معناداري كاهش مي طرز

 به طرزيا  محوشدهيري مذهبي پذ داري زنان و مردان با كنترل جامعه تفاوت دين  -9

 يابد. معناداري كاهش مي

داري زنان  گريزي، تفاوت دين پذيري/ريسک با مدنظر قرار دادن واريانس ريسک -4

 يابد. معناداري كاهش مي به طرزيا  محوشدهو مردان 

 روش پژوهش

 دهاخذش( Taleban: 2014« )پيمايش ملّي تديّن اسالمي ايرانيان»هاي اين پژوهش از  داده

سال به باالي  91است. جمعيت تحقيق در اين پيمايش ملّي مشتمل بر تمامي افراد 

نفر نمونه  7194، تيدرنهااستان كشور بود كه  92خانوارهاي شهري و روستايي ساكن در 

صورت تصادفي انتخاب  به 9«يا چندمرحله اي خوشه» روشبه  تحقيق را تشكيل دادند كه

نفر(  011درصد ) 1/5نفر( شيعه و  7902درصد ) 9/19حقيق، از ميان اين نمونه ت. 0شدند

سال  7/95سال با ميانگين  12تا  91دامنه سني پاسخگويان بين سني مذهب بودند. همچنين، 

درصد  5/71و  مرددرصد  5/52 را كل نمونه تحقيق، بود. درمجموع 9/99و انحراف معيار 

 .دادند تشكيل مي زن

 ها سنجه

بردار  صورت بهاي مندرج در فرضيات تحقيق  زمينه سادهغيرهاي در پژوهش حاضر، مت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Multistage cluster sampling 

ها گرفته تا فرد داخلِ خانوار  ها از استان م و شيوة انتخاب نمونهعالقمندان به آگاهي از چگونگي تعيين حج .0

 ( مراجعه نمايند.9919)طالبان « پيمايش ملّي تديّن اسالمي ايرانيان»كتاب  19الي  91توانند به صفحات  مي
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(، وضعيت تأهل )متأهل= 9دوشقي يا متغير تصنعي عملياتي گرديدند: جنسيت )زن= كُد 

(. 9(؛ فرزندپروري )داشتن فرزند در خانه= كُد 9(، وضعيت اشتغال )شاغل= كُد 9كُد 

پذيري مذهبي،  داري، جامعه رت از دينسازي داشتند عبا متغيرهاي مركب كه نياز به مفهوم

گريزي بودند كه در ذيل چگونگي  پذيري/ريسک و ريسک اجتماعي -پايگاه اقتصادي

 ها تشريح شده است. سازي آن عملياتي

اي از  عنوان ميزان التزام عيني و ذهني فرد به دين اسالم كه در مجموعه داري به دين

وند و رابطه با او سامان يافته است، و اعمالي كه حول خدا اعتقادات، احساسات

داري افراد بر  ، فرض است كه ديندرواقع(. Taleban, 2005: 528سازي نظري شد ) مفهوم

  بُعد اعتقادييابد.  شان تجلي مي اساس سه بُعدِ اعتقادات، احساسات و رفتارهاي مذهبي

را شناخته، ها  آن  دين  انرود پيرو انتظار مي  كه  باورهاييمجموعه از   ستا عبارت داري دين

با شش گويه در خصوص اعتقاد به خداوند،  بُعد اين .معتقد بوده و ايمان بياورندها  بدان

و وجود فرشتگان يا  ص(، قرآن مجيد، شفاعت پيامبر اسالممحمد )پيامبري حضرت 

در پژوهش حاضر داللت بر اين معنا  ديني احساساتبُعد قرار گرفت.  موردسنجشمالئكه 

رود كه عواطف و احساساتي مثل  انتظار مي نيمؤمندر دين اسالم از معتقدان و  دارد كه 

ترس از خداوند، توبه، تقرب به خداوند و امثالهم را تجربه كنند. ميزان و عمق اين تجارب 

 :Serajzadeh, 2004داري بكار برد ) عاطفي دين بُعدتوان براي سنجش  احساسي را مي

ز با هشت گويه در خصوص احساساتي همچون: معنويت خاص حين (. اين بُعد ني168

عبادت، حضور خداوند، ترس از خداوند، توبه، نزديكي به خداوند، پاسخ خداوند به 

گرفتن از خداوند، توكل و  هاي فرد، توجه هميشگي به خداوند؛ و همچنين، كمک خواسته

وعي درخواست نمودن از نذر كردن )نذر كردن غير از عمل كردن به نذر است. نذر ن

هاي  داري معطوف به انواع كنش رفتاري دين بُعدقرار گرفت.  موردسنجشخداوند است( 

رود انجام دهند. در اين مطالعه، منظور از بُعد رفتاري  خاصي است كه از متدينين انتظار مي

هاي  شكن هيكلاست. منظور از اعمال عبادي   (ديني  و فرايض  مناسکدين، اعمال عبادي )

معطوف به خداوند يا امر مقدس و متعالي است. در اسالم،  استانداردشدهمنظم، رمزگونه و 
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اند. سنجش اعمال  تقسيم شده« جمعي»و « فردي»اين نوع اعمال ديني معموالً به دو نوعِ 

 در خصوص نمازهاي يوميه، روزه گرفتن، تالوت قرآن، صدقه دادن سؤال 1ديني فردي با 

 سؤال 1نامه خواندن صورت پذيرفت. اعمال ديني جمعي نيز با  ي دعا يا زيارتطور فرد و به

در خصوص شركت در نماز جمعه، نماز جماعت در مسجد يا ادارات، شركت در مراسم 

هاي  ها و اعياد مذهبي(، شركت در هيأت هاي مذهبي )مثل، مولودي بزرگداشت جشن

در مراسم دعا )مثل، دعاي كميل، مذهبي، شركت در مراسم تاسوعا و عاشورا، شركت 

و شركت در  دعاي توسل، زيارت عاشورا و ...(، شركت در مراسم روضه يا عزاداري

داري نيز از تركيب  مركّب دين  ، شاخصتيدرنهاهاي احياء در ماه رمضان.  مراسم شب

ديني، عبادات فردي و عبادات جمعي بر  احساسات  ات ديني،اعتقاد مؤلفهوزني چهار 

 در تحليل عاملي ساخته شد. 9«هاي اصلي تحليل مؤلفه»س تكنيک اسا

خانوادگي و بافتِ گروه  نهيزمپذيري توسط چندين سنجه در خصوص  جامعه

سازي مبتني بر دو مفروضه بود.  قرار گرفت. اين عملياتي موردسنجشعضويت پاسخگويان 

 دورهنتظار داشت كه وي در توان ا باشد مي« مذهبي»خانوادگي فرد،  نهيزماگر  كه نيااول، 

پذيري مذهبي بوده است. دوم، بافت مذهبي  اش در معرض جامعه گيري شخصيت پايه شكل

شود تا فرد در حين ارتباطاتش با اعضاي گروه در معرض  گروه عضويت نيز موجب مي

 فشار تحتهاي مذهبي  و براي همنوايي با ارزش ها و هنجارهاي مذهبي قرار گيرد ارزش

قرار  موردسنجشخانوادگي با چندين متغير  نهيزمحاضر،  مطالعهقرار گيرد. در گروهي 

گرفت. ابتدا از پاسخگويان خواسته شد تا ميزان مذهبي بودن مادر و پدر خويش را در يک 

عنوان متغير اول اين سنجه در نظر  مقياس صفر تا بيست مشخص كنند. جمع اين دو، به

به اعمال مذهبي  نشانيوالديان از ميزان تقيد هر يک از گرفته شد. سپس، ارزيابي پاسخگو

و شركت در مراسم روضه  ، روزه گرفتن، مسجد رفتن، نماز جمعه رفتننمازخواندنمهم )

. جمع اين ده معرّف )پنج عمل مذهبي براي 0و هيئت مذهبي( مورد پرسش قرار گرفت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Principal Component Analysis 

پذيري  جامعه»( يا 940: 9191)فيچتر « ادگيجو مذهبي خانو»شناسان نيز از همين شاخص براي سنجش  برخي جامعه .0

 اند. ( استفاده نموده999: 0221، استولز 510: 9111وال  ، كورن721: 9112هوگ )روف و « مذهبي خانوادگي
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ي استفاده ها يگوبعدي، از نتيجة عنوان متغير دوم در نظر گرفته شد. در گام  مادر و پدر( به

اند كه وي  شان بيشتر تأكيد داشته شد كه از پاسخگويان پرسيده بود: كداميک از والدين

و هيچكدام. البته، از آنجا كه اين  ها عبارت بودند از مادر، پدر، هر دو نماز بخواند؟ پاسخ

تبديل گرديد به نحوي كه  اي بود به يک بردار دوشقي يا متغير تصنعي متغير، متغيري مقوله

سه گزينة اول كه نشانة تالش والدين در اجتماعي كردن مذهبي فرزندشان بوده است، كُد 

گيري بافت مذهبي گروه عضويت فرد از  يک و گزينة آخر، كُد صفر گرفت. براي اندازه

ر نفر( وي استفاده گرديد. د 5صميمي )معرّف نسبت دوستان كامالً مذهبي به كل دوستان 

هاي يک شاخص تركيبي معموالً نقش يا وزن يكساني در سنجش  نهايت، چون معرّف

هاي مذكور بر  پذيري مذهبي از تركيب وزني سنجه مفهوم مورد نظر ندارند، سازة جامعه

ها  هاي اصلي در تحليل عاملي پس از استاندارد كردن نمره اساس تكنيک تحليل مؤلفه

 ساخته شد.

ي داللت بر وضعيت يا جايگاه فرد طوركل به« اجتماعي -تصاديپايگاه اق»اگر مفهوم 

در ساختار كلي نابرابري اجتماعي )توزيع مزايا و مضايق اجتماعي( در جوامع داشته باشد؛ 

شناختي اين مفهوم بر اساس سه معرّفِ شغل )منزلت  معمول در مطالعات جامعه هيروطبق 

رانة خانوار در ماه )يعني، درآمد ماهيانه و درآمد س هاي تحصيلي( شغلي(، تحصيالت )سال

قرار گرفت. شاخص نهايي يا سنجة پايگاه  موردسنجشتقسيم بر تعداد اعضاي خانواده( 

هاي  هاي مذكور بر اساس تكنيک تحليل مؤلفه اجتماعي از تركيب وزني معرّف -اقتصادي

 ها ساخته شد. اصلي در تحليل عاملي پس از استاندارد كردن نمره

گريزي بايد اذعان نمود كه  پذيري/ريسک سازي مفهوم ريسک صوص عملياتيدر خ

دهند تا  ما اجازه نمي هاي ملّي موجود در ايران متأسفانه به داده

طور مستقيم مورد سنجش قرار دهيم. با مجموعه  گريزي را به پذيري/ريسک ريسک

به سنجش اين مفهوم طور غيرمستقيم  توانيم به هاي ملّي موجود در ايران فقط مي داده

 اين به قائم« گريزي پذيري/ريسک نظريه ريسک»مضمون اصلي  ازآنجاكهبپردازيم. 

و  ماورالطبيعيبالقوه هاي  از دست دادن پاداش متضمن ريسک يا خطر ديني بي كه معناست
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و همچنين، فريس  (0224) كرول و هاي ابدي در سراي ديگر است، روث دريافت مجازات

 در فقط هاي دين ديني و ناديده گرفتن آموزه ( استدالل نمودند كه بي0224و مونتگومري )

 منفي عواقب كه باشد فرد باور داشته كه شود آميز محسوب مي امري مخاطره صورتي

 مرگ از پس زندگي به فردي اگر. وجود دارد مرگ از پس هاي الهي مجازات همچون

. رسد نظر مي منتفي به داري دين با يريپذ ريسک پيوند دادن متغير باشد، نداشته اعتقاد

 پس زندگي به اعتقاد» ( از0224و فريس و مونتگومري ) (0224) كرول و ، روثرو نيازا

 سنجش براي معرّف غيرمستقيم عنوان به «بهشت و جهنم به اعتقاد» و/يا «مرگ از

سنجة  هيتهحاضر نيز براي  مطالعهنمودند. در  پذيري استفاده ريسک

اعتقاد به ثواب و »و « اعتقاد به بهشت و جهنم»گريزي ابتدا دو گوية  ي/ريسکپذير ريسک

هاي مربوط به رفتارهايي  نظر قرار گرفت. در گام بعدي، داده مطمح« عقاب در قيامت

ي، نوشيدن مشروبات الكلي و رباخواري مدنظر قرار گرفت كه در شريعت قماربازهمچون 

 از شان در جهان پس هاي الهي ده و بر مجازاتهاي هنجاري بو اسالمي واجد ممنوعيت

گريزي از تركيب  . در نهايت، سنجه يا شاخصِ غيرمستقيم ريسک9مرگ تأكيد شده است

هاي اعتقاد به بهشت و جهنم، اعتقاد به ثواب و عقاب در  هاي مربوط به گويه وزني داده

اخواري كه در و رب قيامت و نگرش به رفتارهاي قماربازي، نوشيدن مشروبات الكلي

( موجود بود و بر Taleban, 2014« )پيمايش ملّي تديّن اسالمي ايرانيان»هاي  مجموعه داده

ها  هاي اصلي در تحليل عاملي پس از استاندارد كردن نمره اساس تكنيک تحليل مؤلفه

 ساخته شد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ديناي و نادياده گارفتن     البته، تذكر اين نكته حاائز اهميات اسات كاه در كشاورهاي ساكوالر ياا الئياک غرباي، باي           .9

تواند عواقب منفي اخروي براي افاراد داشاته باشاد؛ ولاي در اياران باه دليال         رسد كه فقط مي هاي دين به نظر مي آموزه

عنوان يكي از منابع اصلي تادوين قاوانين كشاوري،     ادغام دو نهاد دين و دولت و ارتقاي جايگاه دين )احكام شرعي( به

شاود   نيز تلقي ماي « جرم»ي اخروي، ها رفتارهاي خالف شرعي مانند قماربازي، شرب خمر و رباخواري جدا از عقوبت

 هاي دنيوي در محاكم دادگستري نيز در نظر گرفته شده است. و طبق قانون براي آنها مجازات
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 ها یافته

قل از حيث مست گروهاول داللت بر تفاوت واقعي بين دو  هيفرض مفاد چهار ازآنجاكه

« مندرج در مفاد فرضيه رابطهتناسب تكنيک تحليلي با نوع » قاعدهداري داشته است،  دين

آزمون تي »اقتضاء نمود كه براي وارسي تجربي فرضيات مزبور از تكنيک آماري 

استفاده شود. البته، قبل از ارائه نتايج حاصل از اين آزمون الزم است  9«هاي مستقل نمونه

هاي  پذير نمودن سازه ه براي سهولت بيشتر در تفسير نتايج و همچنين مقايسهمتذكر شويم ك

داري  داري و همچنين شاخص دين براي هر يک از ابعاد دين آمده دست بهتحقيق، نمرات 

كرديم كه در  ليوتعد جرحي ا گونه به( De Vaus,1997: 267كل را بر اساس فرمولي )

ويژه براي قابل  شينه( قرار گيرند. اين تعديلِ نمرات، به)بي 02اي بين صفر )كمينه( تا  دامنه

تر نمودن مقايسة نتايج تحقيق حائز اهميت بسزايي است. حال، به برآوردهاي آماري  فهم

فرضيه اول تحقيق كه معطوف به نظريه  حاصل از آزمون تي براي آزمون تجربي چهار

 پردازيم. ه مردان بوده است، ميداري بيشتر زنان نسبت ب جايگاه ساختاري در تبيين دين

 . آزمون تجربی نظریه جایگاه ساختاری0 جدول
Table 4. Experimental test of structural position theory 

 
اعتقادات 

 مذهبی

عواطف 

 مذهبی

عبادات 

 فردی

عبادات 

 جمعی

داری  دین

 کل

 15.39 11.22 13.12 15.04 19.82 نفر( 0772) زنان
 14.81 10.89 11.95 14.29 19.58 نفر( 0719مردان )

 0.58 0.33 1.17 0.75 0.24 ميزان تفاوت
 T 4.31 8.19 10.42 2.78 8.94 آزمون
Sig 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 
 15.35 11.02 13.06 15.14 19.77 نفر( 097زنان شاغل )

 0919دار ) زنان خانه

 نفر(
19.82 15.03 13.12 11.24 15.40 

 -0.05 -0.22 -0.07 0.11 -0.05 وتميزان تفا
 -T 0.59- 0.52 0.26- 0.85- 0.32 آزمون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Independent-Samples T test 
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اعتقادات 

 مذهبی

عواطف 

 مذهبی

عبادات 

 فردی

عبادات 

 جمعی

داری  دین

 کل
Sig 0.62 0.60 0.79 0.40 0.75 
 15.35 11.02 13.06 15.14 19.77 نفر( 097زنان شاغل )

 9595مردان شاغل )

 نفر(
19.64 14.52 12.11 10.82 14.81 

 0.44 0.20 0.95 0.62 0.13 ميزان تفاوت
 T 1.04 2.82 3.54 0.76 2.86 آزمون
Sig 0.29 0.005 0.000 0.45 0.004 

 9591زنان فرزندپرور )

 نفر(
19.89 15.16 13.35 11.32 15.52 

 15.19 11.05 12.73 14.84 19.71 نفر( 100ساير زنان )
 0.33 0.27 0.62 0.32 0.18 ميزان تفاوت

 T 3.21 2.51 4.26 1.60 4.04 آزمون
Sig 0.001 0.009 0.000 0.11 0.000 

به ارزيابي  7 شمارهدر جدول  شده منعكسهاي  البته، الزم به ذكر است كه بخش اول يافته

پردازد مبني بر  مي شده مطرحهاي  تبيين هيكلاصلي و زيربنايي  مفروضهيا وارسي تجربي 

اي برخوردار  العاده اند. آزمون اين فرض از اهميت فوق دارتر از مردان زنان دين كه آن

هاي  نظريه هيكلباشد؛ چون اگر در ميان جمعيت ايرانيان مسلمان مورد تأييد قرار نگيرد،  مي

داري جنبة  شناسي و روانشناسي دين براي تبيين شكاف جنسيتي در دين در جامعه شده ارائه

الوصف، نتايج حاصل از آزمون تي  اند. مع سالبة به انتفاء موضوع پيدا خواهند نمود و منتفي

دارتر  طور كامالً معناداري دين داري به هاي دين دند كه زنان ايراني در تمامي مقياسنشان دا

داري زنان و مردان به ترتيب  اند. كمترين و بيشترين ميزان تفاوت دين از مردان ايراني بوده

( بوده است. تفاوت مشاهده 9294)( و عبادات فردي 2207مربوط به بُعد اعتقادات ديني )

واحدي  02 اسيمق( در 2251ي كل زنان و مردان ايراني نيز حدود نيم واحد )دار شدة دين

باشد، ولي ازلحاظ آماري كامالً معنادار بوده  بوده كه اگرچه مقداري قابل مالحظه نمي

 (.≥ p 222/2است )

بيني  ازاين گفته شد، پيش كه پيش در مقام آزمون تجربي نظريه جايگاه ساختاري چنان 
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موجب  شدنشانيا شاغل  كار در نيروي يه آن بود كه مشاركت زنانتجربي اين نظر

 .نزديک گردد داري مردان دار شده و به دين شان كمتر از زنان خانه داري گردد تا دين مي

حكايت از آن دارند كه اوالً،  7در جدول  شده منعكس، شواهد تجربي مندرج نيباوجودا

قدري ناچيز بوده  داري به هاي دين تمامي مقياسدار در  داري زنان شاغل و خانه تفاوت دين

بياورند. اين  به دست( را ≥ p 25/2ها ) كه نتوانسته حدنصاب آماري الزم براي اعتماد بدان

داري زنان شاغل تفاوتي با زنان  بدان معناست كه در ميان جمعيت ايرانيان مسلمان، دين

بيني تجربي رويكرد نظري جايگاه  ا پيشدار نداشته است كه كامالً مغاير ب غيرشاغل يا خانه

داري زنان شاغل فقط در دو  ساختاري بوده و براي آن داللت ابطالي داشته است. ثانياً، دين

شبيه به مردان بوده « عبادات جمعي»و « اعتقادات مذهبي»داري يعني  دين  مقياس خرده

داري يعني  دينديگر   مقياس و دو خرده« داري كل دين»است؛ ولي در شاخص اصلي 

دارتر از مردان شاغل  طور معناداري دين ؛ زنان شاغل به«عبادات فردي»و « عواطف مذهبي»

داري را به دليل چندوجهي بودنش براي آزمون فرضيات  اند. اگر شاخص مركب دين بوده

ي بيني تجرب هاي اخير نيز مغاير با پيش تر بدانيم، بايد نتيجه بگيريم كه يافته تحقيق مناسب

نظريه جايگاه ساختاري بوده و براي آن داللت ابطالي داشته است. آخرين فرضيه منبعث از 

داري زنان دارد.  نظريه جايگاه ساختاري اين بود كه فرزندپروري ارتباط مثبتي با دين

داللت بر تأييد تجربي اين فرضيه در ميان  7هاي مندرج در بخش پاياني جدول  يافته

داري  ، دين«عبادات جمعي»مقياس  در خرده جز به چراكهايراني دارد، جمعيت زنان مسلمان 

قدري بيشتر از همتايان بدون فرزندشان بوده كه اين  زناني كه فرزند در منزل داشته به

 (.≥ p 221/2داري ازلحاظ آماري كامالً معنادار شده است ) ها در دين تفاوت

عث از رويكردهاي نظري در گام بعدي و براي ارزيابي تجربي فرضيات منب

رگرسيون »گريزي از مدل آماري  پذيري/ريسک پذيري و ريسک محروميت، جامعه

هاي مربوط به حجم مقاله، فقط  استفاده گرديد. در اين بخش، به دليل محدوديت« چندگانه

دهد،  هاي مختلف اين مفهوم ذوابعاد را پوشش مي داري كه ساحت شاخص مركب دين

است. نتايج حاصل از اجراي تحليل رگرسيون در پنج مدل جداگانه براي مدنظر قرار گرفته 
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 منعكس شده است. 5 شمارهفرضيات تحقيق در جدول  هيبقآزمون 

 های نظری داری بر متغیرهای مستقل منبعث از تبیین . ضرایب استاندارد رگرسیون دین5جدول 

(0394  =n) 

Table 5. Standard coefficients of religiosity regression on variables 

independent of theoretical explanations(n-4937( 

 متغیرها
 مدل

 اول

 مدل

 دوم

 مدل

 سوم

 مدل

 چهارم

 مدل

 پنجم

   Beta=0.13 جنسيت
Sig= 0.000  

Beta= 0.12  
Sig= 0.000  

Beta=0.11  
Sig= 0.000  

Beta=0.08  
Sig= 0.000  

Beta=0.08  
Sig= 0.000  

  Beta=-0.09 - اقتصادي اجتماعي پايگاه
Sig= 0.000  - - 

Beta=0.007  
Sig= 0.52  

  Beta=0.47 - - پذيري مذهبي جامعه
Sig= 0.000  - Beta=0.33  

Sig= 0.000  

 Beta=0.55 - - - گريزي ريسک
Sig= 0.000  

Beta=0.44 
Sig= 0.000  

 0.64 0.56 0.49 0.16 0.13 همبستگي چندگانه

R
2 0.02 0.02 0.24 0.31 0.41 

 R
2
 0.40 0.30 0.22 0.008  - تغيير يافته 

Sig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

تر نمودن تفسير  و براي قابل فهم 5هاي مندرج در جدول شماره  البته، قبل از بررسي يافته

در  ازآنجاكهگردد. اول،  ارائهنتايج، ضروري است توضيحي در خصوص دو نكته اساسي 

اند، مقادير مثبت  مردان كُد صفر و زنان كُد يک داشته« جنسيت»دار يا متغير تصنعي بُر

اند.  دارتر از مردان داري مبين آن است كه زنان دين ضرايب رگرسيون جنسيت بر دين

داري بيشتر مردان نسبت  بديهي است كه مقادير منفي ضرايب رگرسيون نيز حكايت از دين

گيري در خصوص تأييد و رد  وم اختصاص به معيار تصميمبه زنان دارد. نكته مهم د

فرضيات مربوطه دارد. با اندكي تأمل روشن خواهد شد كه هر يک از فرضيات تحقيق 

تأييد خواهند شد اگر با اضافه شدن متغير مستقل نظري، مقدار ضريب رگرسيون جنسيت بر 

غيرمعنادار گردد. اين كاهش اش كاهش يابد و/يا ازلحاظ آماري  داري از مقدار اوليه دين

مقدار تأثير يا محو ارتباط، بدان معني است كه آن متغير سهم معناداري در ميزان تفاوت 
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گردد اگر با اضافه شدن  داري زنان با مردان داشته است. در مقابل، فرضيه تحقيق رد مي دين

اش  مقدار اوليهداري تفاوتي با  متغير مستقل نظري، مقدار ضريب رگرسيون جنسيت بر دين

گيري در آزمون فرضيات و  نكند يا بجاي كاهش، افزايش يابد. مبتني بر همين معيار تصميم

الذكر مبني بر كاهش مقدار ضريب استاندارد  در جدول فوق شده منعكسبر اساس نتايج 

ها بايد تصديق نمود  اش در همه مدل داري از مقدار اوليه رگرسيون )بتاي( جنسيت بر دين

پذيري و  هاي محروميت، جامعه هر سه فرضيه استنتاجي از تئوريكه 

 اند. گريزي مورد تأييد تجربي قرار گرفته پذيري/ريسک ريسک

دهند كه از ميان سه سازة نظري مندرج در فرضيات مزبور  ها نشان مي همچنين، يافته

زنان با مردان  داري گريزي بود كه بيشترين سهم معنادار را در ميزان تفاوت دين اين ريسک

داري را از  به خود اختصاص داده است؛ چون ضريب استاندارد رگرسيون جنسيت بر دين

اجتماعي بود  -تقليل داده است. كمترين ميزان نيز مربوط به پايگاه اقتصادي 2221به  2299

( كاهش داده است. در ثاني، 2290به  2299صدم )از  كه ضريب مزبور را فقط به ميزان يک

بيني تجربي  داري نيز دقيقاً در راستاي پيش هاي نظري با دين روابط ميان سازهجهت 

گريزي و  اجتماعي ارتباطي منفي و ريسک -هاي تحقيق بوده است: پايگاه اقتصادي تئوري

 آمده دست بهاند. در حقيقت، نتايج  داري داشته پذيري مذهبي ارتباط مثبتي با دين جامعه

كرده بود و واقعيات  بيني  ها را پيش يه آخر اين تحقيق آنهايي است كه سه فرض همان

پذيري/  پذيري و ريسک تجربي، صحت نسبي رويكردهاي محروميت، جامعه

 داري ايرانيان مسلمان را تأييد نموده است. گريزي در تبيين شكاف جنسيتي در دين ريسک

 گیری بحث و نتیجه

 به بعدميالدي  9192 دههپيمايشي از كه گفته شد، مطالعات نظرسنجي و تحقيقات  چنان

 باالتري داري نسبت به مردان از دين دادند كه زنان طور مكرّر و ثابت نشان مي به

داري را امري  برخوردارند؛ ولي دانشگاهيان همانند مردم عادي اين شكاف جنسيتي در دين

يالدي بود كه تالش م 9112دهه  مهينگرفتند. از  مي در نظرنياز از تبيين علمي  طبيعي و بي

 دهه گرديد. نزديک به پنج آغاز توسط دانشگاهيان پديده اين يافتن تبييني براي جهت
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گرديد، عمدتاً بر ناكافي بودن هر يک از  ها داده از معتنابهي كه منجر به مقدار تحقيق

نظري در برتري يا مرجح بودن يک تبيين  هاي موجود داللت داشت و هنوز هيچ اتفاق تبيين

شناسي  مطالعاتي در جامعه حوزهپژوهان اين  هاي ديگر در ميان دانش خاص نسبت به تبيين

 برجستة هاي ، در مقاله حاضر تالش گرديد نظريهرو نيازاخورد.  چشم نمي دين به

تشريح و  تبيين كنند، داري را در دين جنسيتي اند تا شكاف تالش نموده كه شناساني جامعه

هاي نظري  ور، ابتدا در سطح نظري با مروري تحليلي بر تبيينآزمون گردند. بدين منظ

هاي  هاي اصلي تئوري شناسي، استدالل مربوط به شكاف جنسيتيِ مذهبي در ادبيات جامعه

گريزي در  پذيري/ريسک و ريسک پذيري مذهبي جايگاه ساختاري، محروميت، جامعه

تجربي تالش گرديد تا با  قالب فرضيات تحقيق استخراج و فرموله شدند. سپس، در سطح

هاي حاصل از جمعيت ملّي مسلمانان ايراني ميزان انطباق و تناظر  اين فرضيات با داده مقابله

ها و شواهد تجربي مورد ارزيابي و داوري قرار گيرد.  هاي نظري مزبور با داده بيني پيش

ي طوركل بهني داري مسلمانان ايرا نتايج اين تحقيق نشان داد كه شكاف جنسيتي در دين

مسلمانان  داري دين واريانس از درصد 0 مرد بودن تنها ايزن بسيار پايين است؛ تا جايي كه 

حفظ  هاي تبييني مدل همهخود را در  يآمار كه البته، معناداري داد يم حيرا توض ايراني

تئوري  اين تحقيق را ابطال تجربي فرضيات افتهترين ي در همين راستا، شايد بتوان مهم .نمود

گردد تا  موجب مي كار در نيروي مشاركت زنان كه آنجايگاه ساختاري دانست مبني بر 

در تحقيق  .نزديک گردد داري مردان دار شده و به دين شان كمتر از زنان خانه داري دين

هاي مربوط به جمعيت مسلمانان ايراني عمدتاً داللت ابطالي براي فرضيات  حاضر، يافته

در  9المللي مركز پژوهشي پيو نتايج تحقيقات بين كه نيا توجه جالبته مذكور داشت. نك

بندي اين  كشور مختلف جهان نيز هماهنگ با تحقيق حاضر بوده است. در جمع 19ميان 

 در كه مسلمان اكثريت داراي كشورهاي از بسياري كشوري آمده است كه در تحقيق بين

 زنان در نيروي عامل مشاركت د دارد،وجو مذهبي تعهدات پاييني در جنسيتي شكاف آن

(. در مقابل، Hackett, 2016: 61عامل چندان مؤثري در اين خصوص نيست ) كار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pew Research Center 
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 تيموردحماگريزي  پذيري/ريسک پذيري و ريسک هاي جامعه فرضيات منبعث از تئوري

گريزي كه توانست  پذيري/ريسک نظريه جديد ريسک باألخصتجربي قوي قرار گرفتند، 

داري مسلمانان ايراني را از آن خود  سهم در تبيين تجربي شكاف جنسيتي در دينبيشترين 

درصد افزايش داده  99داري را به  درصدي جنسيت در تبيين دين 0سازد )ضريب تعيين 

 ازآنجاكهصدم كاهش دهد(. البته،  5داري را نيز به ميزان  است و شكاف جنسيتي در دين

مطالعاتي، نظريه  حوزهيقات پيشين در اين در تحقيق حاضر، همانند اكثر تحق

طور قطع  توان به طور غيرمستقيم آزمون شده است، نمي گريزي به پذيري/ريسک ريسک

داري مسلمانان ايراني بيشترين نقش از آن متغير  گفت كه در تبيين شكاف جنسيتي در دين

ر اين تر د گيري مطمئن گريزي بوده است. براي نتيجه پذيري/ريسک مركب ريسک

گريزي در  پذيري/ريسک هاي مستقيم براي سنجش ريسک خصوص، نيازمند معرف

 تحقيقات آتي هستيم.
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