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مقدمه و طرح مسئله

همه انسانها در طول زندگي خود با تجربههاي آزاردهنده و دشواريها و ناماليماتي روبرو

هس��تند .همچنين ش��اهد تبعيضها و بيعدالتيهايي در اين جهان هستند كه تفسير و
توجيه آنها همواره يك معضل فكري و فلسفي بوده است كه افراد عادي هم بهشدت درگير

آن بودهاند .از ديگر سو ،پرسش از آغاز و انجام زندگي فردي و همه هستي ،كنار آمدن با
پديده پر رمز و راز مرگ ،پرس��شهايي اس��ت كه اگر پاسخ موجهي نيابند ،انسان را دچار
تشويشها و سردرگميهاي مشكلآفريني ميكنند .همه اين دغدغهها و پرسشها انسان

را با مسئله معناي زندگي درگير ميكند كه نحوه پاسخي كه به آن ميدهيم تجربه ما از

زندگي و كنشهاي ما در زندگي روزمره را متأثر ميس��ازد .خلق معاني اس��ت كه ادراكي
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از جهان براي ما فراهم ميكند و مسير زندگي ما را در جهان ميسازد (مارشال:1986 ،

 125و فران��كل 4 :1375 ،و  .)78در اين ميان ،اعتقادات ديني تبينهاي بنياديني براي

معنابخشي زندگي ارائه ميدهند (استارك.)272 :1999 ،

در بين جامعهشناس��ان اجماع��ي وجود دارد مبني بر اينكه دي��ن يكي از منابع مهم

معنابخش��ي به زندگي است .بهنظر ماكس وبر تمام اديان در طول تاريخ تالش كردهاند تا

ني��از ب��ه «معني» را رفع كنند .هدف و كاركرد تمام اديان و پيامبران دركپذير س��اختن
جهان و معنا بخشيدن به زندگي از طريق خلق نظامهاي ارزشي است (وبر 59 :1963 ،و

وبر .)312 :1384 ،ميرچاد الياده براي تحليل تجربه ديني بهصورتي كه براي انسان ديندار

رخ مينمايد؛ بهمقايسه تجربه انسان ديندار و غيرديندار ميپردازد؛ بهباور او اين تجربيات و
اعمال براي انسان مذهبي مقدساند و در رابطه با امر قدسي قابل درك و تعريف هستند؛
براي مثال در رابطه با مكان ،انس��ان مذهبي از طريق نقطه ثابتي كه مكان مقدس در آن

بنا ش��ده اس��ت تصور خود را از جهان كيهاني انسجام ميبخشد و بينظمي عالم را به اين

شيوه توجيهپذير ميسازد و اين درحالي است كه تجربه نامقدس از مكان بهصورت «قطعات
درهم شكس��ته» و «تود ه بيشكلي» نمايان ميشود (الياده .)22 :1378 ،جرج امكانهاي
بالقوه س��اختار اعتقادي را بيان ميكند .اين امكانها انگارههايي اس��ت در مورد «خود» و

ارتباط آن با خدا؛ «خود مقدس»« ،شيوهاي را براي متعالي كردن زندگي فراهم ميكند»،

بهعالوه افقهاي روشني در اختيار ميگذارد كه بهواسطه آن ميتوان از پيامدهاي ناساگاري
كه از جانب جهان مادي سرچشمه ميگيرند ،جلوگيري كرد (جرج.)26 :2000 ،

در رابطه با تجربه زندگي و ارتباط آن با زيست ديندارنه و غيرديندارانه ،دو نوع بودن

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...

در جهان قابل تصور اس��ت ،نخس��ت ،زيست انس��ان ديندار كه زندگي خود را در ارتباط

با خداوند و پديدههاي متعالي و فراطبيعي تعريف ميكند و ديگر انس��ان غيرديندار كه

برعكس انسان ديندار سعي در توجيه جهان پيرامونش از طريق امور اين جهاني دارد؛ در

رابطه با اهميت اين مس��ئله پيتر برگر ،دوگانگي زيست جهان سنتي و مدرن را برجسته
كرده اس��ت .از نظر برگر «انس��ان در جوامع پيشين از طريق نوعي نظام يكپارچهساز كه
همه بخشهاي متفاوت جامعه را در برميگيرد به «يكپارچگي» ميرسد .اين نظم وحدت

بخش معموالً نظم ديني است ،اما در جامعه مدرن موقعيت معمولي افراد بهگونه ديگري
ال
است .بخشهاي گوناگون زندگي روزمره افراد ،آنان را به جهانهاي معنايي و تجربي كام ً

متفاوت و غالباً ناسازگار مرتبط ميكند» (برگر و ديگران.)73 :1381 ،

جامعهشناسان دين ،از همان ابتداي رشد اين حوزه و طرح پرسش از چيستي و چرايي

دين ،بر اهميت دين بهعنوان س��پهري معنابخش تأكيد كردهاند؛ و بهصورت كلي بر اين

باورند كه دين براي انس��انها ميتواند چارچوبي منظم خلق كند ،كه كل هس��تي در اين
چارچوب قابل تفس��ير باشد و اتفاقات و حاالتهاي مختلف احساسي را ،دركپذير سازد

(وب��ر1384 ،؛ برگ��ر 1967 ،و يينگر .)1969 ،برخي مثل يينگر ( )1969و برگر ()1384

در آث��ار متأخ��رش ،بر بيبديل بودن دين براي معنابخش��ي به زندگي و پاس��خ دادن به

پرس��شهاي غايي بش��ر تأكيد كردهاند .از اين منظر ،سستشدن پايبنديهاي ديني در
جهان مدرن ميتواند بهعنوان يك مسئله اجتماعي مطرح شود ،زيرا انسانهايي كه نظام

معنابخش متقني نداش��ته باش��ند ،ممكن است دچار س��ردرگمي و تشويش و در نتيجه،

كنشهاي اجتماعي اخالل آفرين شوند.

آزمون تجربي رابطه دينداري و معناداري زندگي از موضوعاتي است كه روانشناسان

و جامعهشناس��ان غربي به آن پرداختهاند ،ام��ا در ايران در تحقيقات تجربي كمتر به آن
توجه ش��ده است .اين مقاله بنا دارد بر اساس يافتههاي يك پيمايش دانشجويي ،ارتباط

مي��ان مي��زان دينداري و معناداري زندگي را آزم��ون كند تا ضمن ارائه تصويري از وضع
دين��داري و معناداري زندگي جمعيت م��ورد مطالعه ،كيفيت اين رابطه و داللتهاي آن

براي نظريههاي ناظر به موضوع را مورد بحث قرار دهد.
 .2چارچوب نظري

در بين صاحبنظران جامعهشناسي ،چه آنها كه موضع مثبت و جانبدارانه نسبت به دين
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داشتهاند و چه آنها كه نقش آن را براي زندگي اجتماعي منفي ارزيابي كردهاند ،با تصريح
ي��ا تلويح نقش معنابخش��ي آن براي افراد را پذيرفتهاند (وب��ر1384 ،؛ برگر .)1967 ،در
اينجا بهعنوان نمونه بهبرخي صاحبنظران كالس��يك و معاصر بهعنوان چارچوب نظري
اين مقاله اشاره ميشود.

 .2.1ماكس وبر

يك��ي از ابعاد مهم جامعهشناس��ي دين ماكس وبر ،نقش دين در معنابخش��ي به زندگي

است و اين مسئله را بر نيازي انسانشاختي استوار ميسازد« :انسان نيازي متافيزيكي به

جهان معنادار» دارد (وبر .)411 :1384 ،نياز مذكور از زيستن انسان در جهان بينظم و
ذاتاً بيمعنا ناشي ميشود .وبر در تبيين دين عنصر روانشناختي جستجو براي معنا 1را
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مورد توجه قرار ميدهد .با آنكه نقطه عزيمت بحثش در تبيين دين روانشناسانه است،

تأكي��د ميكند كه تفاوتهاي اديان مختلف را بايد با عوامل جامعهش��ناختي تبيين كرد
(تامسون و ديگران.)103 :1381 ،

از نظر وبر يكي از موضوعاتي كه بشر همواره در زندگياش با آن درگير بوده ،مسئله

رنج است و اديان مختلف راههايي براي رهايي از اين رنجها گشودهاند .مفهوم كليدي در
تبيين وبر از دين مس��ئله اختالف يا ناهمخواني 2است .در همه جوامع همواره بين اميال
مادي افراد و انتظارات و توقعات هنجاري جوامع نوعي ناهمخواني وجود دارد .تنشهايي

كه از اين ناهمخواني ناش��ي ميش��وند ،منبع جهانبيني ديني هس��تند كه در آن مفهوم
عدلاله��ي 3نقش محوري دارد .مفهوم عدل اله��ي تبيين ماوراء طبيعي فراگيري از همه

رويدادهاي خوشايند و ناخوشايند زندگي عرضه ميدارد و بيانگر آن است كه رويدادهاي
ناعادالنه فقط در ظاهر چنين بهنظر ميرسند؛ آنها موقت بوده و در جهان آخرت جبران
خواهند ش��د .رويدادهاي ظاهرا ً ناعادالنه و بيحساب و كتاب اين دنيا ،در چارچوب نظم

ماوراء طبيعي ،منظم و معنادار بهنظر ميرسند (پارسونز 171-175 :1965 ،و هاميلتون،

 .)138 :1387وي در اينب��اره ميگويد« :در پس هم��ه اين آرزوها همواره موضعي قرار
ال
دارد كه انسان در قبال بعدي از جهان واقعي اتخاذ ميكند ،بعدي كه بنا بهتجربه او كام ً

بيمعنا است ،پس خواست او اين است :نظام جهان در كليت خود ميتواند و بايد معنادار
باش��د و چنين نيز هست .تالش براي پاس��خ دادن به اين نياز جان كالم عقالنيت اصيل
1. Seeking for Meaning
2. Discrepancy
3. Theodicy

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...

مذهبي است» ،مسيرها و پيامدها و تأثيرات اين نياز ماورايي به جهان معنادار بسيار متنوع

و گستردهاند ،با وجود اين ميتوان درباره آنها نظرات كلي اظهار كرد (وبر.)318 :1384 ،
نظري��ه وبر منش��أ نظريههاي جديد دين اس��ت كه با تأكيدي كه ب��ر معنا دارند در

عين توجه به كاركردهاي اجتماعي دين ،اين كاركردها را بر اس��اس نياز رواني انس��ان به

معنابخش��ي زندگي و كنارآمدن با تجربههاي آزاردهنده و تحملپذيرساختن آنها تبيين

ميكنند (هاميلتون.)138 :1387 ،

 .2.2پيتر برگر

برگر بر اساس ساختار زيستي ناقص آدمي ،معتقد است ،انسان براي ساختن جهان خود،

دائم خود را بيرون ميريزد .انسان معاني خود را بر واقعيت حمل ميكند ،اصطالحي كه

او در اين مورد بهكار ميبرد «برونيس��ازي» اس��ت .آنچه از نظم و معنا در جهان وجود
دارد ،بهصورت كلي شامل همه معاني دروني خود انسان است كه بر اساس تجارب زيسته
خودش آنها را بر واقعيت حمل كرده اس��ت .بهبيان روشنتر ،هر محصول انساني ،صورت

ش��كلگرفته معاني ذهني اوس��ت .بهاعتقاد برگر «آنگونه كه ما انس��ان را بهطور تجربي

ميشناس��يم ،نميتواند بهصورتي فهميده ش��ود كه از ريزش م��داوم خود در جهان جدا
باشد» (برگر.)4 :1967 ،

شخصيت انسان در جريان متقابل با محيط بيروني مرحله كمالش را ميپيمايد ،پس

س��اختن خود را بايد در رابطه مداوم س��اختاري در نظر گرفت« .فعاليت س��اختن جهان
توس��ط انس��ان معموالً و ناگزير يك مقوله جمعي اس��ت و فرآيند ش��كل گرفتن «خود»

ضمن س��اختن جهان بهوجود ميآيد ،پس خود يا خويش��تن اساساً ساختاري اجتماعي
دارد و در تجربه اجتماعي بهظهور ميرس��د .چنانكه بهگفته برگر« :خود سازندگي انسان
هميشه و به الزام يك مقوله جمعي است ...خاص بودن انسان و اجتماعي بودن او بهطرز

جداييناپذيري درهم بافته شدهاند» (برگر و لوكمن.)78 :1387 ،

«بهزعم برگر ،با وجود آنكه انسان خود اجتماعي را ميسازد و نظم حاكم بر واقعيات

بيروني را خلق ميكند با اين همه تمايل به آن را در قالب نظامي واقعي و بيرون از خود
ادراك مينمايد و نظم حاصله از آن را بهمثابه حقيقتي پايدار و ريشهدار در درون روابط

اش��ياء ميدان��د .برگر اين نظم معن��ادار را «ناموس» مينامد .از نظر او گرايش انس��انها

بهتحمي��ل نظ��م معنيدار بر واقعيت يك امر ذاتي و همگاني اس��ت» (هميلتون:1387 ،

 .)280برگر معتقد است «ناموس زندگي فرد را در يك چارچوب معناخواهي قرار ميدهد
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كه با طبيعت خاص خود آن ،زندگي را تعالي ميبخشد» (برگر.)53 :1967 ،

زيس��ت جهان نقطه عزيمت برگر بهس��وي دين است و در اين زيست ـ جهان ماقبل

نظري اس��ت كه دين شروع ميشود .بنابراين دين ريشه در زيست ـ جهان انسانها دارد

و چنانكه اش��اره ش��د ،از طريق طرح بحثي عميق در حوزه معرفتشناسي است كه برگر
مفهوم دين را بهعنوان س��اختاري معنابخش مورد بررسي قرار ميدهد« :بهگفته برگر در
ط��ول بخش اعظمي از تاريخ موجود بش��ر ،دين در ايجاد چت��ري فراگير از نمادها ،براي

يكپارچگي با معاني جامعه ،نقشي اساسي بر عهده داشته است .معاني ،ارزشها و باورهاي

گوناگون رايج در جامعه نهايتاً از طريق تفس��يري جامع درباره واقعيت ،كه زندگي انسان
را به كل نظام عالم ربط ميداد ،يكپارچه ميش��دند ـ در واقع ،از منظر جامعهشناس��انه و
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روانشناختي ـ اجتماعي ،دين را ميتوان بهعنوان ساختاري شناختي و هنجاري توصيف
كرد كه احس��اس بودن در كاش��انه خود در جهان هستي را براي انسان ممكن ميسازد»

(برگر و ديگران.)87 :1381 ،

تقدسبخش��ي به روابط ذاتي ميان اش��ياء و تلقي آنها بهمثابه نظامي بيرون از فرد از

جمله كاركردهاي اساسي دين براي تداومبخشي به نظم اجتماعي و ايجاد شرايطي پايدار
اس��ت .دين از طريق معنيبخش��ي و مشروعس��ازي هنجارهاي اجتماعي ،نظم موجود را

تثبيت ميكند و مانعي براي بيگانگي اجتماعي فرد از نظام ارزشها و هنجارهاي اجتماعي
ميگردد« .دين در سراس��ر تاريخ يكي از مؤثرترين دژهاي بشر در برابر بيهنجاري بوده

است» (هميلتون.)282 :1387 ،

از نظر برگر ،تنها كار دين دركپذير س��اختن و مش��روعپذير ساختن نظم اجتماعي

نيست ،بلكه تجاربي را كه ممكن است باعث ازهمگسيختگي اجتماعي و نابساماني شود،
معقول جلوه ميدهد« ،دين موقعيتها و تجربههاي حاشيهاي را كه خارج از محدودههاي

تجربههاي عادي زندگي روزانه قرار ميگيرند را نيز مشروع ميسازد .ازجمله اين تجربهها

ميتوان به رؤياها ،مرگ ،بالها ،جنگ ،شورش اجتماعي ،خودكشي ،رنج و شر اشاره كرد؛

از نظ��ر برگر ارائه چني��ن نظريهها و تبيينهايي لزوماً نباي��د داراي نظام پيچيده نظري
ال يك دهقان بيسواد كه مرگ يك بچه را با ارجاع به اراده خدا تفسير ميكند
باشد .مث ً

بههمان اندازه به عدل الهي ميپردازد كه يك متأله فرهيخته در رس��الهاي براي توجيه
رنج فرد بيگناه س��عي ميكند ،مفهوم خداي را كه خير مطلق و قادر مطلق است ،حفظ

كند» (برگر.)53 :1967 ،

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...

 .2.3ميلتون يينگر

يينگر با تأكيد بر نقش دين در مشروعيتبخش��ي به گروههاي نس��بتاً كوچك س��عي در

تبيين كاركرد دين در تقويت ارزشها و قواعد اجتماعي دارد .وي معتقد است كه يكي از
كاركردهاي اساسي دين حل مسائل بنيادي انسان و ارائه پاسخ ابطالناپذير به پرسشهاي

معنابخشي و مفهومي بشر درباره هدف زندگي و تجربه مرگ است .از نظر يينگر« ،امروزه

برخ�لاف آنچه كه تصور ميش��د ،بهوضوح ميتوان ناكارآم��دي و ناتواني علم تجربي در
پاسخگويي به اين مسائل اساسي بشري را مشاهده كرد؛ لذا دين كه براي كاهش اضطراب
و حل مس��ائل معنابخشي بش��ر آمده است عامل اصلي خلق ارزشها و هنجارهاي عملي

براي معنايابي است» (يينگر.)68 :1977 ،

بايد در نظر داشت كه جوامع انساني بهميزان زيادي نيازمند دستآويزي معرفتي براي

تكيه بر آن و مش��اهده جهان بر اس��اس آن هستند .يكي از داليل اساسي ترس و وحشت

آدمي در مواجهه با جهان پر رمز و راز طبيعي ،عدم پيدايي دس��تآويزي قابل اطمينان

براي تكيه بر آن و درك جهان پيرامون است.

«با تكيه بر كاركرد دين در پاسخدهي به مسائل بشري ،شاهد رفع اضطراب و كاهش

نگرانيهاي انسان بهدليل گمشدن در مسير و در نتيجه بيعملي او هستيم .در واقع دين با
ارائه كاركردهاي سهگانه تعيين وضعيت كنوني فرد و اجتماع ،هدف نهايي و مسير شناخت،

كاركرد آرامشبخشي و حذف اضطراب را در افراد ايفا ميكند» (يينگر.)88-89 :1977 ،

از نظر يينگر «عضويت در گروههاي ديني ميتواند جايگاه ثابت و مشخصي را براي افراد

پديد آورد كه در مقايسه با ساير گروههاي صنفي كمتر ابزاري و آني بوده و ميتواند روابط

مداوم ،ثابت ،غيرحسابگرانه و هنجارين را براي افراد به ارمغان آورد» (رابرتسون:1978 ،1

 .)308بدين ترتيب يينگر معتقد است كه دين در گروههاي ديني كاركرد انسجامبخشي

و مشروعيتبخش��ي ب��ه هنجارهاي گروه��ي را بهبار خواهد آورد .درواق��ع كاركرد اديان
مختلف در برآوردن نياز طبيعي بشر به معنابخشي و تعريف جايگاه فرد در نظام هستي،

ميتواند از طريق عضويت فرد در نظامهاي گروهي و مشاركت در هنجارهاي آن بهشكل
قويتري براي وي درآيد.

 .2.4پيشينه تجربي پژوهش

در سالهاي اخير جامعهشناسان و روانشناسان ايراني پژوهشهاي زيادي درباره دينداري
1. Robertson
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داشتهاند .در اين پژوهشها يا وضع دينداري در نمونههاي ملي و كشوري يا نمونهاي از

جمعيتهاي دانشآموزي و دانشجويي مطالعه و تبيين شده است؛ و يا رابطه دينداري با
متغيرهاي ديگري مثل رضايت از زندگي ،سالمت ،كجروي و ...مطالعه شده است.

دس��ته اول اين تحقيقات از چارچوب موضوعي اين مقاله خارج اس��ت .موضوع اين

مقاله در دسته دوم پژوهشهاي مربوط به دينداري قرار ميگيرد .با وجود اين ،پژوهشي

ك��ه بهرابطه دينداري و معناداري بپردازد يافت نش��د .در اين ميان ،پژوهشهايي وجود
دارند كه متغير وابس��ته آنها بهنوعي با متغير معناداري زندگي مرتبط است مثل رضايت

از زندگي (عظيميهاش��مي 1383 ،و رباني و بهشتي ،)1390 ،سالمت رواني و اجتماعي
(رياحي و ديگران 1387 ،و سراجزاده و ديگران ،)1392 ،احساس شادماني (قمري1389 ،؛

14

جامهشوراني 1392 ،و حيدري و هدايتي نوينفر ،)1389 ،احساس آنومي و ازخودبيگانگي
(قصابيان 1386 ،و س��راجزاده و پويافر .)1386 ،متغير معناداري را ميتوان متغير واسط

بين دينداري و آن متغيرها در نظر گرفت .با وجود اين ،در اين پژوهشها متغير معناداري
بهعنوان متغير واسط وارد نشده است .در عين حال ،در همه اين پژوهشها ،دينداري با
متغيرهاي رضايت از زندگي ،سالمت رواني و سالمت اجتماعي و احساس شادماني رابطه

مثبت و با احس��اس آنومي و بيگانگي اجتماعي رابطه منفي داش��ته است .اگر با استدالل
نظري ،معناداري را متغير واس��ط بين دينداري و متغيرهاي مطرحش��ده در باال در نظر

بگيري��م ،آنگاه اين يافتهه��اي تجربي را ميتوان مؤيد تجربي رابطه دينداري و معناداري
هم دانست.

در ش��ماري از پژوهشهاي خارجي ،موضوع رابطه دين و معناداري زندگي بهصورت

تجربي آزمون شده است كه بهبرخي از آنها اشاره ميشود .هداوي )1978( 1در پژوهشي
تح��ت عنوان «دين و رضايت از زندگي :تحليل��ي دوباره» و همچنين هدن )1995( 2در

تحقيقي با عنوان «دين و جستجوي معنا و نظم :پارادايمهاي كهن ،واقعيتهاي جديد»،

بهنتايج مشابهي دست يافتهاند .يافتههاي هر دو پژوهش نشان ميدهد كه اعتقادات ديني
تفاسير بنياديني را براي معناي زندگي فراهم ميكند و اين امر را عمدتاً از طريق تقويت

انگيزهها و اعتقادات مثبت ،انجام مناسك ،نمادهاي معنادار ،سنتها و حمايتها بهانجام
ميرساند« .دين و معناي زندگي :تفاوت بين باورهاي ديني و اجتماع ديني در برساختن
1. Hadaway
2. Hadden

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...

معناي زندگي» ،عنوان پژوهشي است كه سوزان فلچر )2004( 1انجام داده است .نويسنده

دين را بهعنوان يكي از مهمترين عواملي ميداند كه به زندگي انس��ان معنا ميبخش��د و
يادآور شده است كه دينداري افراد صرفاً آنها را با مجموعهاي از اعتقادات درگير نميكند

بلكه همچنين آنها را با اجتماعي مرتبط خواهد ساخت كه در آن ديگراني وجود دارند كه

بهلحاظ فكري مشابه هم هستند .در اين راستا وي هدف از مطالعه را تفاوت ميان باورهاي

ديني افراد و اجتماعات ديني در ساختن معناي زندگي عنوان كرده است .جهت رسيدن به
اين هدف 12 ،زن كه بهلحاظ امكانات زندگي با هم متفاوت بودند در يك مصاحبه كيفي
مش��اركت داده ش��دهاند .نمونه بهشيوهاي انتخاب شده بود كه گرايشهاي اعتقادي افراد

متنوع باشد ،بهصورتي كه در بين آنها بنيادگراي مسيحي ،كاتوليك ،پروتستان ليبرال و
يهودي وجود داشت .در نهايت محقق از پژوهش خود نتايج زير را استخراج كرده است:

تفاوت باورهاي درونگروهي نتيجه قانعكنندهاي را بهدست داد .وقتي اعتقادات فردي

كفايت نميكرد ،معناي زندگي بهوسيله تعامالت اجتماعي و سكوالر حمايت ميشد.

روايت اين زنان از زندگي نش��ان ميدهد براي س��اختن معناي زندگي در س��الهاي

آخ��ر عمر ،بين نظام اعتق��ادي و تعامالت اجتماعي با ديگ��ران و همچنين با خدا رابطه

متقابلي وجود دارد.

دينداري در سالهاي آخر عمر بر معناي زندگي تأثير ميگذارد و اساساً اين تأثير در

نظامهاي مختلف اعتقادي متفاوت اس��ت؛ اين دينداري بايد از طريق دينداري اجتماعي
و فعاليتهاي سكوالر حمايت شود.

معتقداني كه به حقيقت ديني بهشدت پايبند هستند ،معنا را نه در روابط اجتماعي

بلكه بيشتر در رابطه با خدا و حقايقي كه در انجيل است ،جستجو ميكنند.

تعام��ل اجتماع��ي مثبت و تقوي��ت آن با اجتماعات ديني براي معتقدان و ش��كاكان

ضروري است ،نظام اعتقادي اين دسته از افراد بيشتر بر تفسيري فردي از دين قرار دارد.
با توجه بهمباحث مطرحشده نظري و تجربي ،ميتوان نتيجهگيري كرد؛ از زماني كه

جامعهشناسان ،دين را وارد حوزه مطالعاتي خود كردهاند ،چه جامعهشناساني كه از موضع
چيس��تي بهمطالعه اين پديده پرداخته و يا آنان كه از چرايي آن سؤال كردهاند ،جملگي
بهنقش و اهميت دين بهعنوان عاملي معنابخش در زندگي فردي و اجتماعي توجه كردهاند.
اكث��ر جامعهشناس��ان بر اين ب��اور بودهاند كه دي��ن با ارائه توضيح��ات و توجيهاتي
1. Susan Fletuhr
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آرامشبخش ،ش��وربختيها و ناكاميهاي انس��انها و نابرابره��اي اجتماعي و طبقاتي را

قابلتحمل ميكند .عالوه بر آن ،دين با پاسخدادن به معماهاي هستي مانند مسئله مرگ
و بيسرانجامي عالم ،به زندگي معنا ميبخشد و در عين حال به افراد كمك ميكند تا بر
ترس و هراس ناشي از مرگ و ساير وضعيتهاي هولناك زندگي غلبه كند .بر اين اساس،

با توجه به اينكه دين يكي از منابع مهم معنابخش��ي به زندگي بوده اس��ت ،ميتوان اين
فرضي��ه را مطرح كرد كه افراد داراي پايبندي ديني باالتر زندگي معنادارتري دارند .اين
فرضيه در اين پژوهش بر اساس دادههاي برآمده از يك جمعيت دانشجويي آزمون ميشود.

 .3روششناسي پژوهش
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بهاقتضاي موضوع كه روابط متغيرها را در سطح فردي بررسي ميكند ،نوع مطالعه كمي
است و با استفاده از روش پيمايشي انجام شده است ،ابزار گردآوري دادهها در اين پژوهش

پرسشنامه است .مفاهيم اصلي پژوهش بهشرح زير تعريف و سنجيده ميشوند.

 .3.1تعريف نظري و عملياتي مفاهيم پژوهش

معناداري زندگي :منظور از معنا ،همان است كه بر امري بيرون از خود داللت ميكند( ،در
اينج��ا ب��ر زندگي)؛ و ديگر اينكه بايد بهتعريفي س��لبي از معنا توجه كرد ،يعني آن را در

مقابل بيمعنايي قرار داد؛ كه در نتيجه پوچي ،بيهدفي و بيارزشي در مقابل هدفمندي،
ارزشمندي و غايتمندي قرار خواهد گرفت .در اين مقاله تعريف نظري معناداري زندگي

چنين است« :تفسيري وجودي كه افراد از تمام تجارب زيسته خود اعم از (رنج ،خوشبختي،

بيعدالتي ،شر ،سردرگمي و )...در قالب نظمي نمادين فراهم ميآورند ،بهشيوهاي كه كل

هستي را در طرحي هدفمند توجيهپذير ميسازد» (هيكس و كينگ 45 :2008 ،و .)46
اكثر تحقيقاتي كه در رابطه با معناداري زندگي يا معناي زندگي انجام شده است در

حوزه روانشناس��ي بوده اس��ت .در اين مطالعات از چند مقياس بهصورت جداگانه براي

اندازهگيري اين متغير استفاده شده است كه عبارتاند از تست هدف در زندگي (كرانباخ

و ماهوليك ،)1964 ،شاخص اهميت زندگي (باتيستا و آلموند ،)1973 ،مقياس احساس
وابس��تگي (آنتونفس��كي )1987 ،و مقياس رضايت از زندگي (چمبرلين و زيكا.)1988 ،
عمدهترين نقدي كه بر اين مقياسها وارد ش��ده ،اين اس��ت كه آنها صرفاً حاالت رواني
انسانها را منعكس ميكنند و خيليكم بهنگرش به زندگي و خود معنا پرداختهاند (ركر و

پيكوك )1981 ،بهعالوه ،اين مقياسها همانطور كه از اسمشان برميآيد ،در عمل بر يك

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...

بعد از مفهوم چندبعدي معناداري تأكيد كردهاند .در اين مطالعه با در نظر گرفتن ادبيات و
پيشينه تجربي پژوهش ،تالش شد سنجهاي ساخته شود كه ابعاد مهم مطرحشده در اين
سنجهها (هدف در سنجه كرانباخ و ماهوليك و اهميت و ارزشمندي در سنجه چمبرلين
و زيكا) را در بر داشته باشد .اين دو بعد از معناداري بر اساس آراء جامعهشناساني چون

وبر و يينگر كه در باال بدانها اشاره شد هم قابل استنتاج است ،بهطوري كه از نظر آنان،

معناداري زندگي به اين معناس��ت كه تجارب نابس��امان و آزاردهنده زندگي كه ميتواند

جهان را پوچ و بيهدف و زندگي را فاقد ارزش ذاتي جلوه دهند بهنحوي تفسير ميشوند
ك��ه ف��رد زندگي فردي و كل زندگي را هدفمن��د و باارزش و اهميت ميداند .اين دو بعد

از معناداري در آثار و آراء صاحبنظران ديگر هم مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت (كويين،

بهنقل از پويا1385 ،؛ ايگلتون 84 :1388 ،و هيكس و كينگ .)45-46 :2008 ،از طرف
ديگ��ر معناداري زندگي موجب اميدواري ميش��ود ،بهطوري كه فرانكل ( )1375معنا را
براس��اس اميد بهآينده توضيح مي دهد .با توجه به نظريات فوق ،متغير معناداري با س��ه
بعد ارزشمندي ،هدفمندي و اميدواري بهشرح زير تعريف عملياتي شده است:

الف) ارزش�مندي :ارزش��مندي در اين پژوهش در دو معنا بهكار رفته است ،يكي بهمعناي
داشتن امور مطلوب و قابل اتكا در زندگي شخصي است كه اين امور مطلوب برانگيزاننده
تماي�لات و احساس��ات فردي اس��ت و ديگر نگاه ف��رد به خود زندگي بر اس��اس دوگانه

ارزشمندي /بيارزشي زندگي است.

ب) اميدواري :وضعيتي احساس��ي در مورد آينده زندگي فرد بر اس��اس شرايط و امكانات

اس��ت كه باور به نتايج مثبت يا منفي را در وجود فرد ش��كل ميدهد .البته اميدواري نيز
بهصورت س��لبي قابل تعريف اس��ت يعني در مقابل يأس و نااميدي قرار ميگيرد ،كه اين

برداشت نيز مورد توجه بوده است.

ج) هدفمندي :منظور از هدف در زندگي ،داشتن افقهاي روشن در آينده و اتخاذ طرح و

برنامههايي در راستاي رسيدن به آنهاست ،از اين طريق است كه فرد از پوچي ،سردرگمي

و يكنواختي رهايي مييابد.

در تعريف عملياتي معناداري زندگي ،در عين استفاده از معرفها و گويههاي سنجههاي

قبلي معناداري زندگي ،از جمله مقياس اهميت زندگي ،دقت شده كه عبارتهاي مربوط

به هدفداري ،ارزش��مندي و اميدواري ،داراي مضامين ديني نباش��ند تا با متغير مستقل

همپوشاني پيدا نكنند (گويههاي اين سنجه در پيوست مقاله آمده است).
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دينداري :دينداري يعني ديني بودن ،پايبندي ديني و التزام ديني داشتن .تجلي ارزشها

و نشانههاي ديني بودن فرد را در نگرش ،گرايش و كنشهاي آشكار و پنهان او ميتوان
جس��تجو كرد .بر اين اس��اس به دو طريق ميتوان فرد ديندار را از ديگران بازش��ناخت:

نخست پايبندي و التزام دينياش و دوم پيامد دينداري و آثار آن در فكر و جان و عمل
فردي و اجتماعي او .پس بهبياني كليتر دينداري يعني داشتن التزام ديني ،بهنحوي كه

نگرش ،گرايش و كنشهاي فرد را متأثر سازد (شجاعيزند.)35-36 :1384 ،

انديشمندان حوزههاي جامعهشناسي و روانشناسي در تعريف عملياتي دينداري ابعاد

متنوعي را آوردهاند .در اين تحقيق از مدل بوميشده گالك و استارك (سراجزاده1378 ،
و  )1383استفاده شده است ،كه ابعاد هر دو حوزه را در نظر گرفته و براساس پژوهشهاي
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پيشين در ايران كاربرد فراواني داشته است (كاظمي و فرجي 1385 ،و طالبان.)1378 ،
اين سنجه بر اساس آزمونهاي اعتبار و پايايي از كفايت مطلوبي برخوردار بوده است (نگاه

كنيد به س��راجزاده و پويافر 1386 ،و طالبان .)1392 ،اين متغير با چهار بعد ،اعتقادي،

تجربي ،پيامدي و مناسكي مورد سنجش قرار گرفته است.

 .3.2اعتبار و پايايي

براي سنجش اعتبار سنجه معناداري زندگي از روش اعتبار محتوا و صوري استفاده شد،

به اين ش��يوه كه قبل از ورود به ميدان تحقيق و جمعآوري دادهها ،نظر متخصصان اين
حوزه درباره محتوا و مناسبت ابعاد و گويهها با آن دريافت شد و با اعمالنظر آنان بعضي

از گويهها اصالح يا حذف شدند .براي آزمون پايايي مقياس معناداري زندگي نيز ضريب

آلفاي كرونباخ محاس��به شده اس��ت .ضريب آلفاي كرونباخ براي معناداري زندگي 0/89
بوده است كه هر يك از بعدهاي ارزشمندي با آلفاي  ،0/77اميدواري  0/73و هدفمندي

 ،0/71بيانگر پايايي مناسب مقياس است.

در ارتباط با تعين اعتبار و پايايي دينداري ،همانطور كه پيش��تر اش��اره شد ،سنجه

مورد اس��تفاده در اين پژوهش (مدل بوميش��ده گالك و اس��تارك) ،بهصورت مكرر در

پژوهشهاي پيشين بهكار رفته (نگاه كنيد به كاظمي و فرجي )1385 ،و اعتبار و پايايي
آن تأييد شده است (سراجزاده و پويافر 1386 ،و طالبان .)1392 ،بهويژه پژوهش سراجزاده

و پويافر ( )1386كه اعتبار و پايايي س��ه س��نجه دينداري در ايران را آزمون كرده است،
نش��ان ميدهد كه اين س��نجه ،از نظر اعتبار معيار و اعتبار سازه از اعتباري مشابه اعتبار
سنجههاي خداياريفرد ( )1385و شجاعيزند ( )1384برخوردار است .از نظر پايايي ،در

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...

اين پژوهش نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي كل س��نجه گالك و اس��تارك  0/90بهدست

آمده كه نش��انگر پايايي مطلوب اين س��نجه است .همچنين ضرايب آلفاي كرونباخ براي

بع��د اعتقادي  ،0/90بعد تجربي  ،0/81بعد پيامدي  0/74و بعد مناس��كي  ،0/88بيانگر
پايايي باالي ابزار است.

 .3.3جمعيت و نمونه

جمعيت اين تحقيق ،كليه دانشجويان دانشگاه خوارزمي تهران (واحد كرج) است .در اين

دانشگاه  8415نفر در سه مقطع تحصيلي مشغول بهتحصيل ميباشند .براي تعيين حجم
نمونه از فرمول نمونهگيري كوكران اس��تفاده ش��ده است .در اين فرمول با دقت احتمالي

حدود  5درصد و با فرض بيشترين پراكندگي صفات مورد مطالعه ( )p=0/5و (،)q=0/5
حجم نمونه برابر با  350نفر برآورد شد ،كه با پيشبيني ريزش احتمالي حدود  5درصد به

حجم نمونه افزوده شد و در نهايت  372نفر بهعنوان نمونه اصلي پژوهش تعيين شده است.
براي انتخاب افراد نمونه از روش نمونهگيري طبقهاي متناس��ب اس��تفاده شده است؛

به اين ترتيب از جمعيت كل تعداد  350نفر كه با احتس��اب خطاي  5درصد تعداد آنها

به  372نفر رسيد با توجه به جنسيت و نسبت دانشجويان در ردههاي مختلف تحصيلي
كارشناسي ،كارشناسيارشد و دكترا انتخاب شدهاند و تالش شد تا نسبت دانشجويان در
حجم نمونه لحاظ شود.

 .4يافتههاي تحقيق
 .4.1ويژگيهاي جمعيت نمونه

از نمونه مورد مطالعه 62 ،درصد از پاس��خگويان دختر و  37درصد پس��ر بودهاند .از نظر

توزيع س��ني ،بيش��ترين نمونه مورد مطالعه متعلق به گروه سني  18تا  23سال است كه

 51درصد از نمونه را بهخود اختصاص داده است.

از نظر وضعيت تأهل بيش از  86درصد پاس��خگويان مجرد و  12درصد آنها متأهل

هس��تند 56/2 .درصد از پاس��خگويان قوميت خود را ف��ارس 15/9 ،درصد آذري15/9 ،

درص��د كرد 6/7 ،درصد لر 0/5 ،عرب و  0/5درصد تركمن گزارش كردهاند 86/3 .درصد
از پاسخگويان مذهب خود را شيعه و  13/7درصد نيز سني گزارش كردهاند.

از نظر سطح تحصيالت  51درصد از پاسخگويان در مقطع كارشناسي 41 ،درصد در

مقطع كارشناسي ارشد و  7/5درصد نيز در مقطع دكتري مشغول بهتحصيل هستند.
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بيش��تر پاس��خگويان يعني  47درصد آنها در طبقه پايين قرار دارند و  43درصد آنها

نيز متعلق به طبقه متوس��ط جامعه هس��تند و از كل پاس��خگويان فقط  9درصد آنها در
طبقه باال قرار دارند.

 .4.2يافتههاي توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق
الف .دينداري

براي امكان مقايس��ه ميانگين ابعاد متغيرها و س��هولت در گزارش ،ميانگين آنها در دامنه

 1تا  100استانداردش��ده و نيز بهمنظور مقايس��ه توزيع پاس��خگويان در هر يك از بعدها
براساس (كمترين /بيشترين) مقدار و دامنه تغييرات ،شاخصي سه سطحي (پايين ،متوسط
و باال) ،ارائه شده است؛ تا از اين طريق امكان مقايسه بعدها فراهم آيد.
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همانطور كه در جدول شماره  1آمده است ،ميانگين دينداري افراد  62درصد است

كه ميانگين متوس��ط رو بهباال را براي اين جمعيت نش��ان ميدهد؛ اكثريت پاسخگويان
يعن��ي بي��ش از  69درصد آنها از دين��داري باال و فقط  11/6درص��د از دينداري پاييني

برخوردارند .باال بودن نمره دينداري در اين تحقيق با آنچه از جامعه ايراني انتظار ميرود،

همخوان��ي دارد؛ از آنج��ا كه دين در جامعه ايران از نفوذ بااليي برخوردار اس��ت و در اين

راس��تا بهصورت رس��مي نيز از جانب حاكميت حمايت ميشود ،اين انتظار طبيعي است.

همچنين اين ميانگين با نتايج تحقيقات قبلي مطابقت دارد (طالبان1381 ،؛ س��راجزاده،
1383؛ سراجزاده و پويافر1386 ،؛ ميرسندسي 1383 ،و  1390و واليتي.)1388 ،

توزيع پاس��خگويان در هر يك از بعدها نيز بيانگر اين مطلب اس��ت كه بعد اعتقادي

با ميانگين  77/6درصد ،باالترين ميانگين را داراس��ت و بعد از آن بعد تجربي با ميانگين

 74/3درصد قرار گرفته اس��ت؛ ميانگين بعد پيامدي  47/4درصد است و بعد مناسكي با

ميانگين  41/6درصد داراي كمترين ميانگين ميباش��د .باال بودن نمره بعد اعتقادي نيز
با س��اير تحقيقات قبلي هماهنگ ميباشد (سراجزاده1378 ،؛ طالبان1379 ،؛ سراجزاده

و پويافر 1386 ،و ميرسندس��ي 1383 ،و  .)1390بعد اعتقادي بيش��تر ناظر بهاعتقاد به
خداوند ،قرآن و نيز روز قيامت ميباش��د و بعد تجربي نيز با طرح س��ؤاالتي در رابطه با
ترس از وجود خدا و احس��اس معنويت بيشتر ساختار رواني انسان را درگير ميكند ،اين

مسائل بهلحاظ تاريخي ريشهدارتر بوده و از اهميت خاصي برخوردار هستند ،انسان همواره

درگير دغدغه آفرينش و خلقت بوده است و سعي كرده است كه معماهاي زندگي و جهان

پيرامون خود را از طريق امور ماورائي توجيه كند ،اما ابعاد ناظر با انجام مناسك و حضور

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...

دين در عرصه اجتماع خصوصاً در دوران مدرن با پرسش همراه بوده است.

نتايج اين پژوهش همچنين نشان ميدهد كه افراد كمتر به بعد پيامدي بها ميدهند،

اين بعد ،ناظر به حضور دين و كاربرد قوانين ديني در عرصه اجتماع اس��ت .پس با كمي
اغماض ميتوان گفت نمونه مورد مطالعه بيشتر به رويكردي از دين گرايش دارند كه دين را
عمدتاً در قلمرو امور شخصي ميبينند ،رويكردي كه در ادبيات جامعهشناسي دين بهعنوان

نشانهاي از گرايش عرفيشدن در دين و جامعه شناخته ميشود (كاظمي و فرجي1385 ،؛

ميرسندسي 1386 ،و 1390؛ سراجزاده و پويافر 1386 ،و آزاد ارمكي و زارع.)1387 ،
جدول شماره  :1توزيع فراواني ميزان
دينداري پاسخگويان و ميانگين نمره آنها بهتفكيك ابعاد دينداري
دينداري

پايين

متوسط

باال

ميانگين از 100

بعد اعتقادي

8/3

28/0

63/7

77/6

بعد تجربي

6/2

39/0

54/8

74/3

بعد پيامدي

40/6

35/5

23/9

47/4

بعد مناسكي

28/2

49/5

22/3

41/6

دينداري كل

11/6

19/4

69/1

62/7

ب .معناداري زندگي

همانطور كه درباره س��نجه دينداري تا  100مطرح ش��د ،سنجه معناداري و ابعادش هم

در دامنه  1تا  100استاندارد شدند تا مقايسه آنها آسانتر باشد.

ميانگين معناداري زندگي  71/6درصد است .ميانگين مذكور نشان ميدهد كه در مجموع

بخش قابلمالحظهاي از پاسخگويان ،زندگي را در سطح بااليي معنادار تصور ميكنند .نسبت
كساني كه زندگي را در در حد باال و نيز متوسط معنادار ميدانند تقريباً برابر و بهترتيب 47/3
و  48/7در صد است .به اين ترتيب فقط  4درصد از دانشجويان نمونه زندگي را خالي از معنا

فرض ميكنند ،باال بودن ميانگين معناداري زندگي اين مسئله را آشكار ميسازد كه زندگي
بدون چارچوبهاي معنايي كه تفسيري از جهان پيرامون را امكانپذير ميسازد ،دشوار است.
همانطور كه جدول شماره  2نشان ميدهد ،در ابعاد معناداري زندگي (ارزشمندي،

اميدواري و هدفمندي) تفاوت چنداني در نمره ميانگين و نيز طبقهبندي آنها مش��اهده

نميش��ود .كمترين ميانگين  69/8درصد است كه مربوط به ارزشمندي است و ميانگين
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دو بعد ديگر  71درصد اس��ت .از حيث طبقهبندي ميزان اين ابعاد تقريباً همانند الگوي
معناداري كل مش��اهده ميش��ود ،يعني نزديك به نيمي در حد ب��اال و نيز نيمي در حد

متوسط قرار دارند و نسبت كساني كه در حد پايين قرار دارند كم و در حد  7درصد در
بعد ارزشمندي و حدود  4درصد در دو بعد ديگر است.

اي��ن يافتهه��ا حاكي از آن اس��ت كه پاس��خگويان ،به چارچوبه��اي معنايي جهت

س��اماندادن ب��ه فراز و فروده��اي زندگي و خوش��بختيها و بدبختيه��ا نيازمندند و يا

مكانيسمهايي آن را براي خود بهوجود ميآورند كه يكي از آنها نظامهاي معنابخش ديني

است .حال پرسش اصلي اين تحقيق مطرح ميشود كه دينداري با معناداري زندگي چه

رابطهاي دارد .اين رابطه در بخش بعدي آزمون ميشود.
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جدول  :2ميانگين نمرات ابعاد معناداري زندگي و كل ابعاد آن
ابعاد معناداري زندگي

پايين

متوسط

باال

ميانگين از 100

توزيع پاسخگويان در ازشمندي

7/0

46/2

46/8

69/8

توزيع پاسخگويان در بعد اميدواري

4/6

48/9

46/5

70/96

توزيع پاسخگويان در بعد هدفمندي

4/3

49/2

46/5

71/6

ميانگين معناداري زندگي

4/0

48/7

47/3

71/6

 .4.3رابطه دينداري با معناداري زندگي

نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهد كه در اين تحقيق دينداري بهعنوان
متغير مس��تقل با متغير وابس��ته و همه ابعاد آن رابطهاي در حد متوس��ط دارد .ميزان

ضريب همبس��تگي  0/337اس��ت و جهت آن نيز مثبت ميباشد؛ بر اين اساس با افزايش
ميزان دينداري افراد ،زندگي از نظر آنها معنادارتر ميش��ود .همچنين مقدار اين ضريب
براي بعد ارزش��مندي  ،0/311اميدواري  0/277و هدفمندي  0/332ميباشد ،كه نشان

ميدهد پاس��خگويان ديندارتر در مقايسه با ديگران به زندگي اميدوارتر هستند و اهداف
و ارزشهاي��ي دارند ك��ه متعاقباً زندگي را از نظر آنها با ارزشتر و هدفمندتر ميس��ازد؛

عالوه بر آن قابل توجه است كه بعد اعتقادي دينداري بيشترين همبستگي را با معناداري
زندگي دارد ،اين مس��ئله ميتواند بيانگر اين مطب باش��د كه بعد اعتقادي بيشتر حاالت

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...

دروني و رواني انس��ان را درگير ميكند و به مس��ائل بنياديتر دين مانند وجود خداوند

بهعنوان مبناي هس��تي ميپردازد و چون در مس��ئله معنا نيز افراد بهدنبال مبنايي براي
توجيه عالم هستند و از طريق آن نظمي بر جهان اعمال ميكنند ،در نتيجه همبستگي

بعد اعتقادي با معناداري زندگي قويتر است.

جهت ملموستر نش��ان دادن ارتباط بين س��طح دينداري پاس��خگويان با معناداري

زندگي آنها و نيز امكان فراهم آمدن مقايسه شاخصهاي اين متغيرها از جداول متقاطع

و ضريب همبستگي تاو بيكندال هم استفاده شده است (جدول شماره  .)4توزيع فراواني
پاس��خگويان در رابطه با معناداري زندگي نشان ميدهد كه  14درصد افرادي كه سطح

دينداريشان پايين است ،زندگي را نيز در سطح پاييني معنادار ميدانند ،اين در حالي
اس��ت كه فقط  1/9درصد افرادي كه دينداري آنها باالس��ت زندگي را بيمعنا ميدانند.
عالوه بر آن فقط نيمي ( 54درصد) از افرادي كه دينداري آنها باالست زندگي را در حد

بااليي بامعنا تصور ميكنند در حالي كه فقط بيش از يك س��وم ( 37/2درصد) افرادي
كه دينداري پاييني دارند ،زندگي را در حد بااليي معنادار ميبيند .اين مقايس��ه بيانگر

آن اس��ت كه ميزان باال بودن س��طح دينداري افراد تأثير مستقيم و مثبتي بر معناداري
زندگ��ي دارد .باوج��ود اين ،رابطه دينداري و معناداري رابطه متوس��ط رو به ضعيف بود

(.1)r = 0/34

اين نتايج بهصورت كلي فرضيه اين پژوهش ،مبني بر ارتباط ميان دينداري و معناداري

زندگ��ي را تأييد ميكند و بيانگر اين مطلب اس��ت كه دين از طريق برس��اختن كيهاني
مقدس ،نابس��امانيها و آش��فتگيهاي جهان را منظم و معنادار ميكند و بدين ترتيب به
جهان زيسته فرد معني ميبخشد و در قالب اين نظم ،فرد تمام تجربيات زندگياش ،اعم
از رنج ،شر ،مرگ و خوشبختي را توجيهپذير ميسازد .با وجود اين ،رابطه متوسط بين دو

متغير و نيز اين يافته كه يكسوم كساني كه از نظر دينداري در سطح پايين قرار دارند،
زندگي را در حد بااليي معنادار ميدانند حاكي از آن اس��ت كه حداقل در بين جمعيت

مورد مطالعه ،سپهر ديني ،نظام انحصاري معنابخش نيست و حداقل بخشي از افراد داراي
دينداري ضعيف هم با مكانيسمهايي ديگر به زندگي خود معنا ميدهند.

 .1رابطه رگرس��يون يك متغيره اين دو متغير هم نش��ان ميدهد كه اندازه بتا  +0/37است و دينداري
فقط حدود  11درصد از تغييرات معناداري را تبيين ميكند .الزم بهذكر است كه متغيرهاي زمينهاي
(سن ،جنس ،پايگاه اقتصادي اجتماعي) با متغير وابسته اين تحقيق (معناداري) رابطه معناداري نداشتند،
در نتيجه از معادله رگرسيوني براي كنترل اثر آنها بر رابطه دينداري و معناداري صرفنظر شد.
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جدول  :3ضرايب همبستگي دينداري با معناداري زندگي
متغير

آزمون

اعتقادي

تجربي

پيامدي

مناسكي

دينداري

ارزشمندي

ضريب پيرسون

**0/298

**0/239

**0/255

**0/271

**0/311

اميدواري

ضريب پيرسون

**

0/283

0/257

0/206

0/200

0/277

هدفمندي

ضريب پيرسون

**0/355

**0/257

**0/304

**0/234

**0/332

معناداري زندگي ضريب پيرسون

**0/341

**0/275

**0/279

**0/260

**0/337

**

**

**

**

** همبستگي در سطح  99درصد معنادار است.
جدول .4جدول متقاطع دينداري و معناداري (درصد)
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متغير

معناداري زندگي
جمع كل
آزمون همبستگي

شاخص

دينداري
پايين

متوسط

باال

جمع كل

پايين

14/0

5/6

1/9

15

متوسط

48/8

66/7

43/6

181

باال

37/2

27/8

54/5

176

43

72

257

372

 = 0/216تاو بيكندال

 = 0/0000سطح معناداري

 .5بحث و نتيجهگيري

يافتههاي اين تحقيق در سطح توصيفي نشان داد كه بهطور كلي دانشجويان در حد بااليي

ب��ه آموزههاي دين��ي پايبندي و التزام دارند .با وجود اين ،نگاهي بهميزان پايبندي ديني

در ابع��اد مختلف دينداري حاكي از آن اس��ت كه اين پايبن��دي عمدتاً در ابعاد اصطالحاً
نرم دينداري (باورها و عواطف) اس��ت .در حاليكه در دو بعد اعتقادي و تجربي بيش از
نيمي از دانش��جويان داراي پايبندي در حد بااليي بودند ،در دو بعد مناس��كي و پيامدي
كه ناظر به انجام مناسك فردي و جمعي و نيز كاربرد هنجارهاي ديني در زندگي روزمره

و اجتماعي اس��ت ،فقط حدود يكپنجم پاسخگويان در حد باالي پايبندي قرار داشتند.

بيش��تر بودن پايبندي افراد به جنبههاي اعتقادي و تجربي در مقايسه با ابعاد مناسكي و
پيامدي ،الگوي عامي است كه همه پژوهشهاي پيشين هم آن را تأييد كردهاند (طالبان،

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...

1381؛ س��راجزاده1383 ،؛ س��راجزاده و پويافر1386 ،؛ ميرسندس��ي 1386 ،و  1390و
واليت��ي .)1388 ،گرايش كمتر مناس��ك و عبادات جمع��ي و كاربرد معيارهاي ديني در
زندگي روزمره و اجتماعي ،در ادبيات جامعهشناسي دين بهعنوان خصوصيشدن 1امر دين

بهحس��اب آمده و يكي از نشانههاي عرفيشدن شناخته ميشود (شاينر27-30 :1384 ،

و هميلتون .)290 :1387 ،با اين حال ،اين پديده يعني ميزان پايبندي به بعد مناس��كي
(بهخصوص مناسك جمعي) و پيامدي در اين پژوهش كمتر از تحقيقات مشابهي است كه

روي همين جمعيت در سالهاي قبل انجام شده است (سراجزاده و ديگران128 :1383 ،؛
سراجزاده و پويافر 1386 ،و واليتي .)1388 ،در نتيجه ،با مقايسه يافتههاي اين تحقيق با

تحقيقات مشابه قبلي كه روي همين جمعيت انجام شده ،ميتوان گفت كه گرايشهاي
عرفي (سكوالر) بهمعني خصوصيتر شدن و فرديتر شدن امر دين ،در سالهاي اخير در
بين دانشجويان رو بهرشد بوده است.

از حيث معناداري زندگي ،دانش��جويان مورد مطالعه زندگي را در حد بااليي معنادار

ميدانس��تند بهنح��وي كه نمره معن��اداري زندگي و ابعاد آن (ارزش��مندي ،اميدواري و

هدفمندي) حدود  70از  100بود .به اين ترتيب ،اين يافتهها حاكي از آن است كه اصوالً

انس��انها براي يك زندگي رواني آرام به يك نظام معنايي س��امانبخش واقعيت بهظاهر
آشفته و نابسامان و توجيهكننده دشواريها ،شوربختيها و بيعدالتيهاي آننياز دارند.

ب��ه همين دليل در جمعيت م��ورد مطالعه ،ميزان معناداري زندگ��ي در حد بااليي بود.
بهع�لاوه ،آزمون رابطه دينداري با معناداري زندگي نش��ان داد كه كس��اني كه پايبندي

ديني بيش��تري دارند ،زندگي را معنادارتر ميدانند .اين يافته بهصورت كلي فرضيه اين
پژوهش ،مبني بر ارتباط ميان دينداري و معناداري زندگي را تأييد ميكند و بيانگر اين

مطلب است كه ،بر اساس نظريههاي مطرحشده توسط جامعهشناسان دين كاركردگرا و
معناگرا ،يكي از كاركردهاي مهم دين اين اس��ت كه ،از طريق برساختن كيهاني مقدس،

نابس��امانيها و آش��فتگيهاي جهان را منظم و معنادار كند و به جهان زيسته افراد معني

بخشد .در اين نظام معنايي بيعدالتيها و ناكاميهاي اين جهاني در يك افق زندگاني كه
به فراسوي اين جهان نظر دارد ،معنادار و قابلتحمل ميشود و هراس و اضطراب ناشي از

تجربه شر و مرگ و ساير شوربختيها تخفيف مييابد .با وجود اين ،رابطه متوسط بين دو
متغير دينداري و معناداري و نيز اين يافته كه حدود يكسوم كساني كه از نظر دينداري
1. Privatization
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در س��طح پايين قرار دارند ،زندگي را در حد بااليي معنادار ميدانند ،حاكي از آن اس��ت

كه حداقل در بين جمعيت مورد مطالعه ،س��پهر ديني نظام انحصاري معنابخش نيس��ت
و حداقل بخش��ي از افراد داراي دينداري ضعيف هم با مكانيس��مهاي ديگري به زندگي

خود معنا ميدهند .اين يافته ميتواند به دو صورت ديگر هم تبيين ش��ود ،نخست اينكه
مي��زان پايبن��دي كم به دين در بين جمعيت مورد مطالعه عمدتاً ناش��ي از پايبندي كم

آنها به جنبههاي پيامدي و مناسك جمعي دين است و همانطور كه يافتههاي توصيفي
نشان داد ،در بعد اعتقادي ،بخش قابلمالحظهاي از دانشحويان از پايبندي ديني بااليي

برخ��وردار بودند .در نتيجه ،آن جنبهاي از دينداري كه كاركرد معنابخش��ي دارد ،باورها
و عواط��ف ديني اس��ت كه در بين جمعيت مورد مطالع��ه در حد بااليي بود .ديگر اينكه،

26

همانگونه كه هربرت ( 2003و  )1385استدالل ميكند ،در جوامعي كه از سنت ديني

پرنفوذ و فراگيري برخوردارند ،دين يك فضاي گفتماني فراگير و تأثيرگذار ايجاد ميكند
كه حتي كساني كه پايبندي ديني ضعيفي دارند از آن فضاي گفتماني متأثر هستند .به

اي��ن ترتيب ميتوان گفت كه نظام معنابخش ديني در يك فضاي گفتماني ديني جريان
مييابد و حتي كس��اني كه پايبندي ديني ندارد يا از پايبندي ديني ضعيفي برخوردارند

هم تحت تأثير آن قرار ميگيرند .در عين حال ،ممكن اس��ت اس��تدالل كرد كه دين تنها

نظام معنابخش زندگي نيس��ت و بخشي از آدميان ممكن است با مكانيسمها و نظامهاي
معنابخش ديگري كه لزوماً ديني نيس��تند ،به زندگي خود معنا دهند و اختالالت رواني
و اجتماعي ناش��ي از احس��اس بيمعنايي در زندگي را مهار كنند .اين موضوع از طريق
مطالعات كيفي معناكاوانهاي كه دو گروه ديندار و بيدين را مطالعه و مقايس��ه كند قابل

آزمون است و توصيه ميشود كه پژوهشهاي بعدي به اين موضوع بپردازند.

ال
ب��ا وجود اين ،حتي اگر چنين مطالعاتي نش��ان دهند ك��ه نظامهاي معنابخش كام ً

غيرديني ميتوانند بهعنوان بديل كاركردي دين ،نياز برخي از انس��انها به معنابخش��ي
ب��ه زندگ��ي را برطرف كنند ،ميزان فراگيري و نيز ايقانآوري و اطمينانبخش��ي آنها ،در

مقايس��ه با نظام معنابخش ديني ،محل ترديد ميباش��د و برهمين اساس صاحبنظراني
مانند پيتربرگر با اس��تناد به ش��واهد مربوط به ماندگاري دين در دنياي مدرن ،كه خالف

انتظار بسياري از جامعهشناسان بود ،نياز به نظام معنابخش دين را با ساختار ويژه رواني
انسان مرتبط ميدانند و معتقدند كه جهان آينده هم بههمان ميزان جهان گذشته و حال

ديني خواهد بود (برگر53 :1384 ،؛ همچنين نگاه كنيد به بكفورد.)124-127 :1389 ،

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...
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پيوست  :1گويههاي سنجه معناداري زندگي و ميزان پايايي آنها
گويهها

بعد

آلفا در صورت آلفاي
حذف گويه شاخص

1

با تفكر درباره زندگي هميشه دليلي براي زندگي در دنيا مييابم

0/70

2

در زندگي ارزشهايي دارم كه در هر شرايطي به من انگيزه ميدهند

0/70

3

اگر قرار باشد امروز بميرم ،احساس ميكنم زندگي ارزندهاي داشتهام

4

همواره به اين فكر ميكنم كه زندگي ،ارزش زيستن ندارد

0/68

5

اگر ميتوانستم ترجيح ميدادم به دنيا نيايم

0/72

6

در برابر هر مشكلي راهحلهاي زيادي وجود دارد

0/69

7

بر اين باورم كه درد و رنج زندگي پاياني ندارد

0/74

8

همواره فكر ميكنم آينده بهتر از گذشته و حال خواهد شد

9

تا چه حد با عبارت «در نا اميدي بس��ي اميد اس��ت پايان شب سيه سفيد
است» ،موافق هستيد؟

ارزشمندي

اميدواري

0/79

0/67
0/63

حتي هنگامي كه ديگران اميدش��ان را از دس��ت ميدهند من ميدانم كه
 10ميتوانم راهي براي حل مشكالتم پيدا كنم

0/65

 11اين عالم يكسره پوج و بيهدف است

0/66

 12من به تواناييهاي خودم براي فهم هدف زندگي باور دارم

/063

 13فهم اتفاقات زندگي دشوار است و مرا دچار سردرگمي ميكند

هدفمندي

0/68

 14احساس ميكنم اكثر اوقات زندگيم به بيهودگي ميگذرد

0/70

 15بهنظر من جهان بر اساس يك طرح و برنامه پيش ميرود

0/69

0/77

0/73

0/71

