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  مقدمه

تعاريفش منجـر شدن  های اجتماعى است كه سيّاليت مفهوم آن به متكثر پديده  ازجمله ،دين

نيازمنـد بـه ( 2امـا ديـن را وحيـانى ،هرچند كه به دين طبيعى نظر داشـت 1كانت: شده است

ای از باورهـا و  يافتـه ظـام وحدتآن را ن 3دوركيم. )206ـ205: 1391כאنت، (دانست  مى) وحى

موجب پيدايش اجتماع اخالقـى واحـدی بـه نـام  اعمال در برابر اشياء مقدس تلقى كرد كه

آن را نيرويى معنوی و اخالقـى  4رادكليف براون. )68: 1380توسلی، ( گردد مى دستگاه دينى

ر وجـوه نيرومنـد و دين را نظامى از نمادها و رمزها در جهت اسـتقرا 5گيرتز. )ھمאن(داند  مى

ُ  انگيزش ديـن وضـعيتى  ،6يـل از نظـر تى. )70: ھمـאن(ردوام انسان تعريـف نمـود های نافذ و پ

 ،9به عقيده برادلى .خوانيم مى 8»خشيت«آميز است كه آن را  ناب و حرمت 7روحى يا حالتى

مان بـاز  كه حقيقـت كامـل خيـر را در تمـام وجـود هسـتى كوششى است برای اين ،دين

يعنـى  ؛اعتقاد به خدايى هميشه زنـده اسـت ،مدعى بود كه دين 10و جيمز مارتينو نماييم

اعتقاد به اراده و ذهنى الهى كه حاكم بر جهـان اسـت و بـا نـوع بشـر مناسـبات اخالقـى 

ــان اســمارت. دارد ــن 11از نظــر نيني ــادات، اعمــال و  متشــكل از مجموعــه ،دي ای از اعتق

پترسـون (وم حقيقت غايى سامان يافته است است كه حول مفه )فردی و جمعى(احساسات 

  .)18: 1379و ھمכאرאن، 

مـورد اجمـاع علمـا و تعريـف . ارائه كردنـد علمای مسلمان نيز تعاريف متعددی از دين

احكـام فقـه و حقـوق و  عبارت از عقايد، اخـالق، ،دين«: كه انديشمندان مسلمان اين است

                                                           
1. Immanuel Kant. 

2. Geoffenbarte. 

3. Emile Durkheim. 

4. Alfred Radcliffe-Brown. 

5. Clifford Geertz. 

6. C. P. Tiele. 

7. Disposition. 

8. Piety. 

9. F. H. Bradley. 

10. James Martineu. 

11. Ninian Smart. 
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ُ  ،مانند آن و به قبول آن ممكـن اسـت  .كـار انسـان اسـت ،قبـول ديـن يعنى ؛گويند مى نتدي

قبـول و نكـول در مرحلـه . شناس باشد ولى اهل قبول نباشد و گرفتار نكول باشـد كسى دين

غير از حـوزه  ،پس حوزه تدين. شود مىبعد و در حوزه ايمان است و اگر قبول كرد، مؤمن 

  .)7: 1390אملی،  جوאدی(» دين است

كـاركردی، اسـمى و  :هدر سـه دسـت تـوان مىيـن را از د شـده تعاريف ارائـه ،كلىطور به

  :بندی كرد جمع تركيبى،

  تعاريف كاركردی) الف

  :نظير )24: 1384שربتیאن، (دارند تأكيد  ،كنند مىبر كاركردهايى كه دين در جامعه ايفا 

ــه نظــم اخالقــى تقويــت عواطــف  هــا ارزشتعريــف  .1 و هنجارهــای اجتمــاعى و ارائ

  مشترك؛

دهى به نهادهای اجتماعى  بخشى به تنظيمات جمعى، جهت يتپذيری، مشروع انسجام .2

  ايدئولوژيك؛ۀ و ايجاد پشتوان

معنـا و هـدف  ،خلقـت انسـان ،های اساسى بشر درباره منشأ عـالم ارائه پاسخ به سوال .3

  .)48: 1392שאطری، (زندگى 

 بـه« گونه تعـاريف اين اند كه شناسى گفته در نقد تعاريف كاركردی دين از منظر جامعه

و ) مانند مسيحيت(طوری كه همۀ موارد دين در معنى اخص  به باشند؛ مى  اندازۀ كافى وسيع

د كاركردهای قابل قياس با نتوان مىكه  )مثل ماركسيسم و فرويديسم(های نمادی  ديگر نظام

  .)74: 1380توسلی، ( »گيرد مىدين داشته باشند را در بر 

  تعاريف اسمى) ب

سازند و اين همـان  مى يك عالم متعالى و مافوق طبيعى مرتبطريف اسمى دين را با اتع«

ها با آنچه كه حـداقل  اين ،حال در عين ؛كند مىاز آن پشتيبانى  1موضوعى است كه ويلسون

                                                           
1. Wilson. 
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مزيـت ديگـر . موافقـت دارنـد ،شـود مى در جوامع غربى از كاربرد اجتماعى واژه دين افاده

نسـبتاً واضـح، روشـن طور  بـه ات ر موضـوعحدود و ثغـو دهند مىها اين است كه اجازه  آن

از قلمـرو ديـن  ،گرديده و هر آنچه كه ارتباطى با يكى از صور و اشكال عالم متعالى نـدارد

  .)25: 1384שربتیאن، (» دور نگه داشته شود

  )تعاريف كاركردی و اسمى(تعاريف تركيبى ) ج

تعريـف كلـود  ،ظيـرن .دارنـدتأكيـد اين تعاريف بر هر دو وجه اسمى و كاركردی دين 

  :2و روالن كامپيش 1بووی

يافته و با يـك حقيقـت  بيش سازمانو كمآداب و اعمال  ،ای از اعتقادات مجموعه«دين، 

و در درون يك جامعه معين يك و يا چند وظيفـه زيـر است مافوق تجربى و متعالى مرتبط 

گويى به ماهيت  اسختببين تجربه جمعى پ بخشيدن، هويت ساختن، يكپارچه: دهد مىرا انجام 

  .)27: ھمאن(» ها انسانحيات فردی و اجتماعى و 

هر چند كـه . است 3»دينىۀ سرماي«مفهوم  ،داری دين و دينۀ يكى از مفاهيم بنيادی حوز

انى اسـت، امـا ميزان توجه انديشمندان غربى به اين مفهوم بيشتر از انديشمندان مسلمان و اير

آن در كتب و مقاالت انديشمندان غربى نيز به وفـور شده در خصوص  بسامد مطالب نگاشته

 بـارهپژوهان ايرانى نيـز توجـه انـدكى بـه ايـن مفهـوم شـده و در در بين دين. شود مىديده ن

  .صورت گرفته استكمى سازی آن، تالش  بندی و شاخص صورت

سـازی و  فقـر شاخص های دينى افراد و دينى در تكوين كنشۀ با توجه به اهميت سرماي

ايـن مفهـوم در متـون غربـى و ۀ تا ابتـدا پيشـينشده شده، در اين مقاله تالش سازی ياد وممفه

آن سـازی  و مفهوم) مطالعـات پيمايشـىبر اين (نمودن پذير به سنجهسپس اسالمى بررسى و 

  :لذا سئواالت اصلى عبارتند از. اقدام گردد

اد سرمايۀ دينِى متناسب ترين ابع مهم. 2سير تكوين مفهوم سرمايۀ دينى چگونه است؟   .1

 ايران كدامند؟با جامعۀ 
                                                           
1. Claude Bovay. 

2. Roland Campiche. 

3. Religious Capital. 
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  سرمايۀ دينى

هـای  بحث ،2شـود مىاز آن يـاد  1»معنـویۀ سـرماي«عنـوان بـا كـه گـاه  دينىۀ سرماي بارهدر

ۀ ده از پراكنده و یا دوره شكل به دينىيۀ سرما مفهوم از استفاده«. مختلفى انجام شده است

پور گتـאبی و  حبیب(» است 2000ۀ ده به مربوط آن ردكارب ىفراوان عيتسر اما شد، آغاز 1990

  .)1393ھمכאرאن، 

، يعنـى 3گـری بكـرۀ شـد ابتـدا بـه مفهـوم شـناخته دينى،ۀ برای تبارشناسى مفهوم سرماي

هـای هـر فـرد،  نـش و مهارتدا«، ايشـانانسانى از نظر ۀ سرماي. پردازيم مى 4»انسانىۀ سرماي«

در اين نوع نگرش، . شود مىمناسب و امثال آن  كردن، سالمتى، روابط زناشويىقدرت كار

نيز شـامل سـرمايه كردن  های انسانى مانند صداقت، وجدان كاری و محترمانه صحبت صفت

ِ . شود مىانسانى  و  انسانى را ناشى از ترجيحـات دينـىۀ گيرها و ترجيحات سرماي جهت ،ركِ ب

  .Pressman, 2006: 283)(» داند سرمايه دينى افراد مى

 سـرمايۀ. دينى دارد سرمايۀ ۀاجتماعى، نقشى اساسى در توسع سرمايۀاعتقاد دارد  ،باركر

ها است كه موجب ايجاد ارتباط و مشـاركت بهينـه  هنجارها و شبكه ،اعتماد اجتماعى شامل

 سـرمايۀ .منافع متقابل آنان را تـأمين خواهـد كـرد ،و در نهايت شود مىاعضای يك اجتماع 

ها و تجارب دينى است كه سبب ايجاد تنظيمات  ای از فعاليت گسترده ۀبيانگر دامن«دينى نيز 

نهـادن بـه  ى شامل تعلق به فرهنگ دينى و ارجدين سرمايۀعالوه بر اين، . گردند اجتماعى مى

  .Barker, 2008: 4)(» دينى است ۀآن در يك جامع

                                                           
1. Spiritual Capital. 

 گونـه اين را معنـوی سـرمايه )2004( مارشـال و زهـر. ی دينـى اسـت ی معنوی مفهومى اعـم از سـرمايه سرمايه. 2

. كنـد روح انسان را تغذيه و حفظ مى كه ثروتى و كند مى ككم بشر آينده حفظ به كه ثروتى: كردند تعريف

 را شـده ارائـه) 2004(مارشـال  و زهـر ی معنوی كه توسط تعريف گفته شده از سرمايه همان )2005( اسماعيل

 معنـوی سـرمايه .كردنـد تعريـف فرهنگ يا افراد درون دانش معنوی كيعنوان  به معنوی سرمايه كه كرد، بيان

 حفـظ را انسـانيت و بشـريت معنـوی سـرمايه .كنـد مى پيـروی دينـى های سـرمايه از و است خاص يك سرمايه

  ).8: 1392نژاد و همكاران،  خسروزادگان(دارد  مى نگه انسان را روح كه كند مى

3. Gary Becker. 

4. human capital. 
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 از را متشـكل آن و بـرده كار به دينى سرمايۀ معادل را یمعنو سرمايۀ ،1لورنس ياناكون

 و شـعائر بـا يى، آشـناىمـذهب دانـش: ماننـد فـرد كيـ نيـد بـه مربوط تجارب و ها مهارت«

و تجربيات عقيـدتى هـر فـرد  )ھمאن( ىمذهب هواداران با مصاحبت و ىدوست سا،يكل نيدكتر

 »هـای عقيـدنى اسـت شـناخت دينـى و احسـاس همـدلى بـا آرمانۀ داند كه در برگيرنـد مى

)Verter, 2003: 158( » ــابعى منجــر ــه توليــد من گــردد كــه از نظــر مــردم ارزشــمند و  مىكــه ب

   .)Palmer & wong, 2008: 4(» اند رفتار دينى ۀدهند توضيح

 ،دينــى ســرمايۀ«: دنــدكرتعريــف يانــاكون را توســعه داده و اظهــار  2اســتارك و فينــك

ر بـه نظـ. متشكل از درجۀ تسلط به فرهنگ دينى خاص و ميزان وابستگى به آن اسـت

شـان را حفـظ  كننـد كـه سـرمايۀ دينى آنان، مردم در انتخاب مـذهبى خـود تـالش مى

كـه يانـاكون [استارك و فينك به جـای تمركـز بـر مسـايل دوسـتى و مـودت . نمايند

» نمودنـدتأكيـد ] نشـدن آن و تـالش بـرای زايـل[سرمايۀ دينى  بر حفظ] مطرح نموده بود

)Albugh, 2010: 2(.  

: دينى از نظـر يانـاكون اظهـار داشـت سرمايۀيشى در تعريف در خصوص بازاند ،فينك

 :شده را از دو منظر مورد تجديـد نظـر قـرار داديـم تعريف ارائه] فينك[رود استارك و من «

برای افزايش وضوح، دقت و نيـز . دينى زدوديم سرمايۀمفهوم دوستى را از تعريف  ،نخست

و » 3سـرمايه دوسـتى«اجتماعى، عبـارت  های نظری علوم به منظور سازگاری با ساير فعاليت

اين كار سبب شد تا . قرار داديم» اجتماعى سرمايۀ«های اجتماعى را زير تعريف  ديگر شبكه

 ،ای كه حاصل از پيوستن به هر سـازمان اسـت فرد دين و سرمايه منحصر به سرمايۀبتوان بين 

از نمـوديم كـه فراتـر كـه بخشـى را بـه تعريـف مـذكور اضـافه  و ديگر اين تميز قايل شويم

بـه ايـن  ،با اين وجود. كند مىسوی ارتباط عاطفى ميل و معرفت و وابستگى عاطفى به سمت

                                                           
1. Laurence Iannaccone. 

2. Rodney Stark, and Roger Finke. 

3. capital of friendships. 
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های دينـى اغلـب بـه پيونـدهای  امری مهـم اسـت و تجربـه ،امر باورمنديم كه فراگيری دين

دينــى  ســرمايۀگردنـد كــه تـا حــد زيـادی ســبب افـزايش ظرفيــت توليـد  عـاطفى منجــر مى

  . )Fink, 2003: 2(» گردند مى

بسـتگى  ميزان تسـلط و دل« :دينى عبارت است از سرمايۀ، تعريف متداول 1از نظر فينك

اجتمـاعى و  سـرمايۀ ،انسـانى سرمايۀهای  دينى تركيبى از ايده سرمايۀ ؛فرد به مذهبى خاص

  . )Barker, 2008: 3(» توليد خانگى است

های  شـبكه ،تحصـيالت :ن نظيـرنمـادي سـرمايۀهای  شـاخص 3بـه اسـتناد بورديـو 2ورتـر

و دانـش فرهنگـى را در تعريـف ) صـنعت موسـيقى مسـيحى(های هنـری  اجتماعى، مهارت

 عنوان بـهانتخـاب و ترجيحـات مـذهبى افـراد «به اعتقاد ورتر، . نظر قرار دادسرمايۀ دينى مد

 محـدود و معـين ،معنوی تنها از طريق تولد و تعليم و تربيـت - ترين انتخاب روحى شخصى

فرهنـگ  ردههويـت ُخـ اجتمـاعى فـرد و 4های بلكه پويايى مستمر و مـداوم زمينـه گردد مىن

دينـى كسـب  5های در سـمنشدن  مردم بيشترين نفع را از عضو. اند ساليق دينى تعيين كننده

» پذيرنـد كامًال داوطلبانه انجام مى ای گونه بهها  در كشورهايى كه اين فعاليتويژه  به كنند مى

)Albugh, 2010: 11( .  

  تعاريف جديد سرمايه دينى

كـه يانـاكون، اسـتارك، فينـك، ارائـه » دينى سرمايۀ«از  ۀسازی اولي مفهوم ۀپيشين با توجه به

  :ه استنيز ارائه شد» دينى سرمايۀ«تعاريف جديدتری از  ،نمودند

كـه منبعـى در نظـر  سـرمايۀ دينـى را بـه جـای ايـن«: اعتقاد دارنـد) 2013(پالمر و ونگ 

                                                           
1. Finke. 

2. Bradford Verter. 

3. Bourdieu. 

4. Contexts. 

  .)NGO(سرواژه سازمان مردم نهاد . 5
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بايد آن را درجـه  ،شود مىی مذهبى خاص كسب ها گروهكه از طريق مشاركت در  بگيريم

ايـن وابسـتگى عـاطفى در . و ميزانى از اشراف و تعلق به فرهنگ دينى معينى در نظر گرفت

  . شـود گذاری مبـدل گشـته و باعـث تكـوين سـرمايۀ دينـى مى گذر زمان به نـوعى سـرمايه

  های مـذهبى بـا جامعـۀ گسـترده بـه جـای تربيـت  مى گروهترجيح تعامل عمو ،سرمايۀ دينى

هـای  نـوعى مسـاهمۀ عملـى اسـت كـه گروه ،سرمايۀ دينـى. يك فرد مذهبى كارآمد است

و حمايــت تقــديم جامعــه ) رهنمــونى(های اعتمــاد و توجيــه  طريــق ايجــاد شــبكه مــذهبى از

 سـرمايۀينـى نـوعى از د سـرمايۀاز نظـر پـالمر و ونـگ، . )Palmer & wong, 2013: 2(» كننـد مى

  .های مشاركت و اعتماد است اجتماعى است كه مبتنى بر شبكه

دانـد كـه  انسـانى و اجتمـاعى مى سـرمايۀدينى را نـوعى از  سرمايۀ« ،)2015(مك برايد 

وری،  از منظـر بهـره. گـردد مىمنـدی و ارزش كاالهـای مصـرفى دينـى  باعث افـزايش بهره

سـبب افـزايش قـدرت آن كليسـا در  ى،خاصـ كليسای راد و شناخت آنان نسبت بهاف ۀتجرب

شناسـد نسـبت بـه  كليسايى كـه سـرودهای مـذهبى را بهتـر مى. گردد مىتوليد كاالی دينى 

شخصى كه نسبت . كند مىسرودهايى با كيفيت باالتری توليد  نيست، گونه اينكليسايى كه 

كه فاقـد ايـن دانـش اسـت  بهتر از كسى ،دانش بيشتری دارد ،ی كليساها شيوهو  ها آموزهبه 

باعث افزايش ارزش مصـرف  ،)تقاضا(مثابۀ مصرف  به ،سرمايۀ دينى. تواند آموزش دهد مى

پيونـدهای اجتمـاعى سـبب افـزايش . شـود مىاين نوع از سـرمايه  ۀكاالهای دينى نزد دارند

ذهبى و اهـداف و سبب افزايش اعتقـادات مـ ها گروهاحساس همگرايى اجتماعى در داخل 

  . )Mcbride, 2015: 11(» گردد مىشده ط با موارد يادمرتب

سـرمايۀ دينـى را ، كنـد تأكيـد مى» 1های رستگاری كاالی«برايد نظير بورديو كه بر  مك

اقـدام بـه توليـد و  ،داند كه بـا شـناخت از روابـط بـازار دينى و مذهبى مى های شامل قابليت

رو در گِ  ،شته باشد و موفقيت در فروشكه بيشترين تقاضا را در بر دا كنند مىكااليى  ۀعرض

تعـامالت  ۀايشـان نيـز شـبك. كننـدگان اسـت ميـزان دانـش و شـناخت دينـى توليدبودن  باال

                                                           
1. Good of salvation. 
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لـذا . داند گران دينى مى گرايى كنش افزايى و هم ی مذهبى را عامل همها گروهاجتماعى در 

  .اجتماعى قلمداد كرده است سرمايۀدينى را نوعى از  سرمايۀبه نحوی، 

بستگى افـراد و تعلـق آنـان بـه  دينى را عامل دل سرمايۀنيز ) 2011( 1ماسلكو و همكاران

هــا و  سـرمايۀ دينــى شـامل مهارت«آنــان بـر ايــن باورنـد كــه  .داننـد اجتماعـات دينــى مى

  همچنـين . دهـد  های مـورد نيـازی اسـت كـه افـراد را بـه اجتماعـات دينـى پيونـد مى دانش

 »گـردد هفتـۀ افـراد بـه ايـن اجتماعـات مىهـر بب مراجعـۀ بستگى است كـه سـ نوعى از دل

)Maselko,2011: 762( . 

دينى مفهوم نسبتاً جديدی است كه عمدتاً برای توضـيح  سرمايۀ«) 2008( 2از نظر باركر

  . گيــرد تعهــد مــذهبى، تغييــرات ســازمانى در ســطح فــرد و خــانواده مــورد اســتفاده قــرار مى

 »شـود بـرداری واقـع مى تری نيز مـورد بهره های گسترده در حال حاضر اين مفهوم در حوزه

)Barker, 2008: 5( .»به اثرات اعتقادات و اعمال  ،دينى سرمايۀ. دينى با دين تفاوت دارد سرمايۀ

دينـى را افـزايش تعهـد  سـرمايۀترين ويژگى  باركر نيز مهم .)ھمאن(» گردد مىمذهبى اطالق 

  .دهد مىاجتماعات دينى پيوند تعهدی كه افراد را به  ؛داند مذهبى مى

و » سـرمايۀ فرهنگـى«برگرفتـه از مفهـوم » سـرمايۀ دينـى«: اعتقاد دارد«، )2010( 3آلبا

باورهـا و (و عمـل اسـت ) نظر(داری است و شامل اشكال متفاوتى از معرفت  معادل دين

» مـذهبى های ، خواندن كتاب مقدس، علم بـه نمادهـا و داسـتانمشاركت: مانند). اعمال

)Albugh, 2010: 25(.  

رين كاركرد اين ت دينى آن است كه مهم سرمايۀشده از  ئهاشتراك تمام تعاريف ارا ۀنقط

افزايـى  های دينى و هم بخشى دينى به افراد از طريق مشاركت در انجمن نوع سرمايه، هويت

معنـا  )دلبستگى(» تعهد«و ) وابستگى(» تعلق«هويت نيز معموالً با دوشاخص . بين افراد است

البتـه هـر دو  ؛اسـت ىنـيدۀ تعلق و تعهد به جامعـ یبه معنا ىنيت دين معنا، هويدر ا .يابد مى

  . است یدار نياز د ىزانيمتضمن م) ىو جمع ىشخص( ىنيت ديسطح از هو

                                                           
1. Maselko et al. 

2. Barker. 

3. Albaugh. 
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خريد اين نوع كـاال . گذاری برای توليد كاالهای دينى است دينى، نوعى سرمايه سرمايۀ

ه افراد به اجتماعات دينى دارند و ايـن اعتمـاد نيـز ريشـه در مبتنى بر سطح اعتمادی است ك

واجـد  ،حقيقت عمل دينى از نظر افـراد« :اعتقاد دارد ،بورديو. باور و دانش دينى افراد دارد

 ؛ارز فعاليت اقتصـادی در نظـر گرفـت توان فعاليت دينى را هم مىمعنای اقتصادی نيست و ن

هـای دينـى بـا افـراد بـر  در بنگاه. س وجـود داردهای دينى، نوعى تقـد چون در پس فعاليت

» خواننـد يعنى آنان را برادر يا خواهر خود مى ؛شود مىاساس منطق روابط خانوادگى تعامل 

   .)276: 1390بوردیو، (

  انواع سرمايه دينى

تـرين  مهم. اسـتهای گونـاگونى  بندی تقسـيمها دارای  سـرمايه دينى نيز مانند سـاير سرمايۀ

وجـود تری نيز  های جزيى بندی آن به دو سطح فردی و اجتماعى است اما تقسيم بندی تقسيم

  :دارد

  :كند ذكر مىدينى  سرمايۀبرای سه سطح  1تامسون

افكـار فـرد، احساسـات و اعمـال او و تـأثيرات ديـن بـر  كـه شـامل: 2سطح شخصـى .1

  ؛های اجتماعى است كنش

و  ىی دينـهـا گروهبـين ای از الگوهـای مشـترك در  كه به مجموعه: 3سطح فرهنگى .2

  ؛گردد مىهای داوطلبانه اطالق  مسئوليت اجتماعى فعاليت

اجتمـاعى، سياسـى،  - كـه شـامل تـأثيرات ديـن در سـطح كـالن: 4سـطح سـاختاری .3

  . )Thompson, 2003: 17( شود مىنظام اجتماعى معاصر  - اقتصادی

فرد و اجتماع و اشـاره  دينى برگرفته از منطق دوانگاری سرمايۀبندی  ترين تقسيم مهم اما 

  . است) اجتماعى(و گروهى ) شخصى(به دو نوع سرمايه دينى فردی 

                                                           
1. Thompson. 

2. Personal level. 

3. Cultural level. 

4. Structural level. 
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  سرمايه دينى فردی) الف

 یهـا عادتو  هـا ارزشها،  اعتقادات، باورها، دانش، تجربه( ىبه مجموعه مذهب انتخاب«

بـه . مييگـو ىم یفـرد ىه مـذهبيا دربـاره مـذهب نـزد فـرد، سـرماي )ىمان مذهبيحاصل از ا

دهنده سـاختار بخـش رفتارهـای فـرد، سـرمايه  بــه عناصـر مـذهبى شـكل ،عبارت ديگر

نقـش اساسـى را عمـق گسـتردگى  ،در اثرگذاری ايـن سـرمايه .گوييم مذهبى فردی مى

فـرد  ىمـان مـذهبيا ،ن عمقيه ايـه محور پاك كنند مىفا يدهنده آن ا لكعناصر ش هريك از

  .)7: 1387عزتی، (» است

  اجتماعىسرمايه دينى ) ب

لمـن مـورد بار در مبـانى نظـری بورديـو و كُ  سرمايۀ دينى اجتماعى برای نخستينمفهوم «

منـابع جمعـى موجـود در روابـط  عنوان بـهآنان ايـن نـوع از سـرمايه را . استفاده قرار گرفت

د در راستای اهداف فردی يا جمعى مورد اسـتفاده قـرار توان مىاجتماعى در نظر گرفتند كه 

ــرد ــى اجتمــاعى ســرمايۀ« .)Irwin& Fitzpatrik, 2008: 1940(» گي ــراد و  1دين ــع اجتمــاعى اف منب

اين منـابع . شود مىدينى حاصل  يى است كه از طريق مواصالت اجتماعى با اجتماعها گروه

 ههای اجتماعى، پايگـا گروهی مشترك، سطوحى از اعتماد اجتماعى در بين ها ارزش: شامل

ی مـذهبى هـا گروهكـه مخـتص شدن  و سطحى از اجتماعى) مراتب مذهبى سلسله( 2مذهبى

 .)Gitell& Vidal, 1998: 121(» خاص است

 سـرمايۀاجتمـاعى و  سـرمايۀضمن اذعان به وجود مشابهت اساسى بـين ) 2003(اسميت 

دينـى   سـرمايه« :دينى اجتماعى، در خصوص وجه تمايز ايـن دو نـوع سـرمايه اظهـار داشـته

تـرين وجـه تمـايز ايـن  مهم. تر است تر و متمايز بادوام ،ع سرمايهاجتماعى نسبت به ساير انوا

 ؛سـازد اجتماعى فـراهم مى سرمايۀنوع سرمايه آن است كه ظرفيت بسيار بااليى برای ايجاد 

 ۀدهنـد ارائـه ،ايـن نـوع سـرمايه. پـذيرد داران بر مبنای اعتمـاد انجـام مى زيرا روابط بين دين

                                                           
1. Religious social capital (RSC). 

2. Religious hierarchy. 
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مختلف جامعه است و از طريق مؤسسات مـذهبى،  یها بخشداشت در  خدمات بدون چشم

  . )Muskett, 2013: 131(» كند مىهای مدنى را حمايت  مهارت

، هنجارهـا، ت، اعتقـاداهـا ارزشبه مجموعـه نهادهـا، كاركردهـا، قـوانين و مقـررات، « 

دينى  سرمايۀدهنده ساختار دينى جامعه،  های برخاسته و شكل ، نمادها و سمبل دانش، تجربه

سـاختار  ۀدهند مجموعـه عناصـر شـكل :گفـت تـوان مىبه سخن ديگر . گوييم تماعى مىاج

  .)9: 1395عزتی و ھمכאرאن، (دينى آن جامعه است  سرمايۀدينى هر جامعه، 

  :اجتماعى عبارتند از - گيری سرمايۀ دينى اندازه های شاخص 1ايرون و همكاراناز منظر 

مراجعه  .3 اهميت دين در زندگى فردی؛. 2 هبى؛های مذ ميزان و بسامد حضور در برنامه. 1

گيـری از پيشـوايان مـذهبى هنگـام  بهره. 4 به پيشوايان مذهبى برای حل مشكالت شخصى؛

های كليسـا در طـول  خدمت و مشاركت در برنامه. 6 عضويت در كليسا؛.5 احساس تنهايى؛

 .)Irwin & Fitzpatrik, 2008: 1941(ماه گذشته  12

هـى و گرو توانـد در اشـكال درون مىاجتمـاعى  سـرمايۀاجتمـاعى نظيـر  - دينى سرمايۀ

شامل اعتمـاد و تعـاون بـين  2گروهى سرمايۀ دينى اجتماعى درون«. گروهى ظاهر شود برون

به مواصـالت مشـابه در  3گروهى سرمايۀ دينى اجتماعى برونافراد اجتماعات دينى است اما 

دينـى  سـرمايۀكـاهش . )Gitell & Vidal, 1998: 122(» گـردد مىی مـذهبى اطـالق هـا گروهتمام 

اجتمـاعى  - دينـى سـرمايۀگروهى و  سرمايۀ دينى بروند در فرسايش توان مىگروهى  درون

 :د دارای دو كاركرد متفاوت باشدتوان مىگروهى نيز  دينى درون سرمايۀافزايش . مؤثر باشد

اجتماعى خواهـد  - دينى يۀسرماگروهى و  دينى برون سرمايۀسو، سبب ارتقاء سطح  از يك

ــد ــر، چنان. ش ــويى ديگ ــامالت و مواصــالت درون از س ــه تع ــر  چ ــى ب ــراد مبتن ــى اف گروه

باشـد، باعـث ) غيرخـودی - خـودی(سـازی  نظر غيّريت های متعصبانه و وجهـه گيری جهت

دينى  سرمايۀی مذهبى خواهد گشت و نهايتاً به فرسايش ها گروهكاهش مواصالت با ديگر 

  .اجتماعى خواهد انجاميد - دينى سرمايۀو گروهى  برون

                                                           
1. Irwin et al. 

2. bonding religious social capital. 

3. bridging religious social capital. 
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 تفاوت سرمايۀ دينى خاص و عام

 سـرمايۀ« ؛دينى عـام تفـاوت اساسـى وجـود دارد سرمايۀو ) فردی(دينى خاص  سرمايۀبين 

 عنوان بـه. قابليـت انتقـال دارد ،دينى عـام سرمايۀكه  قابل انتقال نيست در حالى ،خاص دينىِ 

ی مذهبى جاری و ساری است اما ضرورت ها گروهدر تمام مثال، ضرورت آشنايى با انجيل 

  ) Mcbride, 2015: 12(» آشنايى با مراسم كاتوليك، قابل انتقال به افراد پروتستان نيست

  خودفزايندگى و استهالك سرمايه دينى

ش يموجب افزا ،ه دينىين سرمايهمچن. دارد ىندگيخودفزا ىو اجتماع یه دينى فرديسرما«

های دينى فـردی نيـز باعـث افـزايش تـوان ايجـاد  تقويت سرمايه. شود د مىدر ايمان افرا

) توليـد(ايمان سرمايه دينى فردی باعـث افـزايش ايجـاد . شود سرمايه دينى اجتماعى مى

توانـد اسـتهالك نيـز  سـرمايه دينـى مى .شود سرمايه مذهبى فردی و اجتماعى جديد مى

طريـــق خودبازســـازی درونـــى  توانـــد از داشـــته باشـــد كـــه بخشـــى از اســـتهالك مى

بخشـى از آن نيـز نيازمنـد صـرف سـرمايه انسـانى سـرمايه . جبران شود) خودفزايندگى(

هـا، نمادهـا،  اسـتهالك سـرمايه دينـى بـه معنـى كـاهش هنجارهـا، ارزش. فيزيكى است

. اسـت ىفـكيا يـ ىمـكشـكل   بـه یا معنـوي صورت مادی مذهبى به...  یها ها، مكان سمبل

ه يز آن با سرمايك وجه تمايز يه دينى نين نوع در سرماياستهالك از ا ىگنديوجود خودفزا

  .)9: 1387عزتی، (» است ىاجتماع

سـالمت و پيشـرفت جوامـع بشـری  ،سـازی افـزايش به ،دينـى سرمايۀترين كاركرد  مهم

هايى خواهـد انجاميـد  افزايش باورها، ايمان و اخالقيات به خلق هنجارها و ارزش. است

اجتمــاعى، فرهنگــى، (ها و انحرافــات بــه مفهــوم عــام كلمــه  ش آســيبكــه ســبب كــاه

ها و گسترش روابـط و مواصـالت  دوستى انسان افزايش سطح نوع. خواهد شد) اقتصادی

شـدن منجـر  سـازی و فردی دوسـتى و كـاهش فردی آنان با يكديگر به ارتقاء سـطح نوع

  . خواهد شد

  سرمايه دينى به مثابه چسب اجتماعى

ترين بيان به معنى چسبندگى است كـه  اصلى. دين تعاريف متعددی شده است از مذهب و«
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 Religare which«مذهب از فعل التين  ۀكلم. دارد مىجوامع انسانى را با يكديگر متحد نگه 

means ‘titie’ or ‘to bind fast« خوردن محكم است، گرفته  كه به معنى پيوندخوردن يا گره

  .)384ـ383: 1391، אزאد אرمכی(» شده است

 ؛رود مـىنوعى چسب اجتمـاعى بـه شـمار  دينى، سرمايۀبا توجه به ماهيت تعريف دين، 

در افراد عاملى كه باعث ماندگاری افراد در قرارگاه دينى خود گشته و مانع انتقاالت مكرر 

به عبارتى ديگر، نوعى همبستگى منفى بين . گردد مىاردوگاه دينى به ساير اديان و مذاهب 

دينى و تمايل افراد به تغيير دين و مذهب و حتى ازدواج با افـرادی از سـاير اديـان و  مايۀسر

  .مذاهب وجود دارد

  :، مؤيد اين امرند كه)2001( 1شركات ی پژوهشىها يافته«

  در فرقه يا گروه مذهبى خويش باقى بمانند؛ دهند مىبسياری از افراد ترجيح  .1

كـه بيشـترين  دهنـد مىمذهبى تمايـل نشـان  در صورت انتقال مذهبى، افراد به سمت .2

  شباهت را با مذهب آنان داشته باشد؛

تمايل كمتری بـرای تغييـر مـذهب نشـان  ،اند دينى سرمايۀكسانى كه دارای بيشترين  .3

   .)Fink, 2003: 5(» دهند مى

ازدواج و مـذهب و توليـد خـانگى ارائـه  ۀياناكون، فرضيات ديگری در خصوص رابطـ

تـوجهى را  مشتركى باشند، كاالهـای دينـى قابـلزن و شوهری دارای دين اگر : نموده است

ملتزم به ديـن  هر دو اما چنين شراكتى وامدار آن است كه زن و شوهر ،عرضه خواهند نمود

و مذهب خود باشند يا تنها يكى از آنان خواستار تغييـر مـذهب باشـد كـه در ايـن صـورت 

  :فرضيات زير منتج خواهد شد

ازدواج . تمايـل دارنـد) گـروه دينـى و مـذهبى(گروهـى  بـه ازدواج درونمردم غالباً  .1

 گيرد مىمعموالً بين زن و مردی صورت ) تركيب دو دين يا مذهب مختلف(تركيبى 

  ).تا حدودی شبيه هم باشند(كاتى باشد اشان دارای اشتر كه دين و مذهب

زيرا ؛ اند ايۀ دينىاحتمال دارد ازدواج تركيبى، بين زن و مردی رخ دهد كه فاقد سرم .2

امكان انتقال سرمايۀ دينى از پيروان دين و مذهبى بـه پيـروان ديـن و مـذهبى ديگـر، 

                                                           
1. Sherkat. 
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افـرادی كـه از سـطح بـاالی ايمـان برخوردارنـد، بيشـتر در . رسـد ناممكن به نظر مى

های تركيبـى تطبيـق  چنين امری را اگر بر ازدواج. معرض تهديد قرار خواهند گرفت

  :خواهيم رسيد دهيم به فرضيۀ زير

دهـد، زن و شـوهر بـر سـرمايۀ دينـى خـويش  هنگامى كه ازدواج تركيبـى رخ مى

بـه ديـن و  ،تری برخوردار باشـد اگر يكى از زوجين از سرمايۀ دينى پايين. افزايند مى

روی خواهـد  ،منـد اسـت مذهب همسر خود كه از سطح باالتری از سرمايۀ دينـى بهره

  .)ھمאن( آورد

و  گـردد مىفرد باشد، حفظ آن توسط آنـان بيشـتر  ينى افراد منحصر بهسرمايۀ دهر قدر 

در سـطح فـردی، انتقـال . گـردد مىها منجـر  اين امر به پيامدهای مهمى برای افراد و سازمان

دينى افراد نيست بلكـه بـه قـدرت انتقـال آن بسـتگى  سرمايۀدينى تنها وامدار ميزان  سرمايۀ

فـردی هسـتند و  ۀ منحصـر بـهای دينـى كـه دارای پيشـينه در سطح سـازمانى، سـازمان. دارد

يـك  :نظير(اند  بودن اقتدار مذهبى دهند يا مدعى منحصر به فرد عبادات متمايزی را ارائه مى

آن  ۀكـه ديگـران قـادر بـه عرضـ دهند مىدينى را ارائه  سرمايۀكلى از ش) پيامبر يا مؤسسات

  .)ھمאن(نيستند 

بـر نقـش ديـن در  ،بين ديـن و كجـرویۀ يرامون رابطدر تحقيقى پ 1استارك و بن بريج

بـرده » دينـى سـرمايۀ«كه نامى از مفهـوم  آنان بى آن. نمودندتأكيد ايجاد همبستگى اخالقى 

دينـى  سـرمايۀهای اصلى  اند كه جزء مؤلفه داری را عرضه نموده هايى از دين باشند، شاخص

يكـى از كاركردهـای مهـم ديـن، حفـظ «: بريج اعتقاد دارند استارك و بن. روند شمار مى به

ۀ شـالود عنوان بـهنظم اجتماعى در جامعه است و اين امر از طريق ايجاد همبستگى اجتماعى 

همبستگى اجتماعى، نوعى  .شود مىبقای تماميت جامعه و تحقق هر گونه نظم در آن محقق 

ای متقابـل و هـ كنشۀ كنند ۀ هنجارهای تعيينرضامندی مشترك افراد به همنوايى با مجموع

آيد و محور اصـلى  حساب مى زمان ديگران با اين همنوايى به ساختن هممتناسب و نيز، وادار

شـود كـه شـالوده و  مـى تاً عـاطفى قلمـداد هـايى عمـد»دلبسـتگى«ع اجتماعى آن نيز بدر منا

                                                           
1. Rodney Stark & William Sims Bainbridge. 
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رفتـار و در ۀ كننـد ها و ارتباطات اجتماعى بين افراد و عنصـر اصـلى كنترل مناسبت» چسب«

  .نوايى استه ايجاد همنتيج

آنـان بـه افـرادی » دلبسـتگى«همنوايى افراد با هنجارها، وابسته به ميزان : در سطح فردی

 ىيهـا گروهدرصـد كجـروی در : در سطح گروهى .اند ها را پذيرفته است كه مشروعيت آن

  .)249-219: 1379بریج،  אستאرכ و بن(كه ميانگين دلبستگى كمتر دارند، باالتر است 

اخالقى، / خود پى بردند كه اجتماعات دينى  1982تارك و ديگران در تحقيق سال اس«

  .)150: 1379אیوאنز، (» قّوتى بيش از اجتماعات غير مذهبى دارد

 را به نظم اخالقى ملـزم ها انساندين صرفاً در صورتى « :اعتقاد دارند 1هرشى و استارك

تحـت تـأثير  قابل افـراد مـورد نظـر راهای مت فرهنگ جامعه و كنش ،سازد كه اثرات آن مى

نازلى آن وجود سطح ۀ اند در اجتماعاتى كه مشخص ترتيب، آنان مدعى بدين. قرار داده باشد

  .)145-82: ھمאن(» را داشتتأثير قوی دين بر اشخاص انتظار توان  داری است، نمى از دين

ست نقش يك نظـام دين قادر ا« :و ديگران نيز در تحقيق خود اظهار داشتند 2گرازميك

تحقيق ايـن پژوهشـگران حـاكى از  نتايج. را ايفا كند 3برخوردار از ابزارهای تحريم و تأييد

 5و سـرافكندگى 4كنتـرل جـرم، دو عامـل شـرمبرای دينى  ىاجراي های آن بود كه ضمانت

شـدن  عـاملى مبتنـى بـر درونى ،بـا ايـن توضـيح كـه شـرم ؛نـه تـرس از آتـش دوزخ ،است

دينى توسط ديگران ۀ است و سرافكندگى نيز عاملى است كه در يك شبك ی دينىها ارزش

  .)ھمאن(» شود مىبه فرد تحميل 

چسب اجتمـاعى، باعـث  عنوان بهدينى  سرمايۀبينيم كه  شده مىهای ياد پژوهشدر تمام 

دلبستگى افراد و افزايش انسجام اخالقى شده و اين امر به نقش نظارتى و بازدارندگى آن از 

  .اجتماعى در جامعه منجر گشته استآسيب 

                                                           
1. Travis Hirschi & Rodney Stark. 

2. Grasmick. 

3. sanctioning system. 

4. Shame. 

5. Embarrassment. 
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  ارتباط سرمايۀ دينى با ساير اشكال سرمايه

ها  تبديل و تركيب سرمايه، اذعان نمود كـه هـر كـدام از سـرمايهۀ ايدكردن  بورديو با مطرح

اقتصـادی يـا نـوع  سـرمايۀبـه  تـوان مىدينـى را  مثًال سرمايۀ .باشند قابل تبديل به ديگری مى

يك ميراث به  عنوان به توان مىدينى را  سرمايۀعالوه بر اين، . ديل نمودديگری از سرمايه تب

 تـوان مىدينـى نيـز  سـرمايۀدر درون . )143: 2014כـאظم אبـودوح، (های آينده انتقـال داد  نسل

هـا  را مشاهده نمود كه به آن )اقتصادی، اجتماعى، فرهنگى، نمادين(اشكال مختلف سرمايه 

  :شود مىاشاره 

فכـوھی، (ثروت و پـولى كـه هـر بـازيگر اجتمـاعى در دسـت دارد  ،صادیاقت سرمايۀ .1

عرضــه » 1كــاالی رســتگاری« صــورت بهدينــى  ســرمايۀايــن ثــروت در . )300: 1390

پـذيرد  داشت مادی انجام مى از سويى ديگر، مبادالت اين كاال بدون چشم .گردد مى

ــن  ــان اي ــاهد نقشو در جري ــادالت ش ــون توليد مب ــايى چ ــده، توزيه ــده  عكنن و كنن

های  ی دينـى، زمينـهها ارزشدينى با وضع هنجارها و  سرمايۀ. باشيم مىۀ كنند مصرف

اقتصـادی ۀ فرهنگ كار و گسترش اعتماد در جامعه را افزايش داده كه موجب توسع

  .شود مى

ای از روابط فردی و گروهى است كه هر فرد در اختيار دارد  اجتماعى، شبكه سرمايۀ .2

روابـط متقابـل  شـده، ای از روابـط نهادينـه ابع بالفعل و بالقوه شبكهمن«و شامل  )ھمאن(

ايـن نـوع سـرمايه را . )Bourdieu,1985:56(» شناختن ديگـران اسـت آشنايى و به رسميت

مشـاهده نمـود كـه بـر مبنـای آن، گسـترش » اجتمـاعى - دينـى سـرمايۀ«در  توان مى

  . گردد مىاجتماعى  سرمايۀداران باعث ارتقاء  مواصالت اجتماعى بين دين

و  )Ritzer, 2005: 167(شـناختى  شامل شناخت و درك فرهنگى زيبايى فرهنگى، سرمايۀ .3

قابليت استفاده از كاالهای فرهنگى است كـه عامـل ارتقـای در خـور توجـه منزلـت 

؛ )300: 1390فכوھی، (های زبانى  نظير هنرهای اصيل، ادبيات و توانايى. اجتماعى است

شناخت و دانش مذهبى و درك اهميت كـاالی  ،دينى سرمايۀابعاد  ترين يكى از مهم

                                                           
1. good of salvation. 
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فن (های دينى  دارن از مهارت مندی دين ه بهر. استفادۀ از آن است رستگاری و قابليت

 .باشند دينى در بعد مهارتى آن مى سرمايۀهای  از مؤلفه ...)خطابه، مداحى و 

هـای  ثيـت، احتـرام و قابليتمجموعه ابزارهـای نمـادين پرسـتيژ، حي :1نمادين سرمايۀ .4

 )300: 1390فכوھی، (» كه فرد در اختيار دارد ]است[ )كالم و كالبد(فردی در رفتارها 

ميـزان تصـاحب كـاالی . )136: 1385جنכینـز، (» انجامـد افتخـار اجتمـاعى او مى«و به 

داران در نظـام  دين) حيثيت اجتماعى(سبب افزايش منزلت  ،رستگاری در ميدان دين

 .شود مىنى دينى پايگا

 دينى با استفاده از الگوی ژنراتور جايگاه سرمايۀهای  شاخص

، دانش، ها ارزشها، اعتقادات، باورهـا،  كردها، تجربهعمل ،به مجموعه نهادها ىه مذهبيسرما

م ييگـو ىمانند آن جامعه م يكىزير فيغ يكىزيف ىطيمح یها تين مقررات، نمادها واقعيقوان

 سـرمايۀاسـاس، ايـن بر . )1387عزتی، (نشأت گرفته باشد  ىمان مذهبيـه از وجود مذهب اك

مجموعه باورها و اعمالى است كه در سطح فردی و نهادی ريشـه در ايمـان و اعتقـاد  ،دينى

  . مذهبى دارند

اسـتفاده » ژنراتور جايگـاه«دينى از الگوی  سرمايۀبرای سنجش  )1394(عزتى و باغچقى 

صاحبان نسبت او با شود تا  مىگو داده  ى از چند جايگاه به پاسخ، فهرستۀشيواين در . كردند

  :را مشخص كندها  جايگاه

  دينى با پرستيژ پايين سرمايۀ) الف

  عضو خانواده دوست  آشنا های زیر باشد؟ شناسید که در هر یک از جایگاه آیا کسی را می  ردیف

        مالك فروشگاه كاالهای دينى  1

        های زيارتى روانمدير كاروان حج، يا كا  2

        عضو هيئت امنای مسجد  3

                                                           
1. Symbolic Capital. 
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  )ميانه(دينى با پرستيژ متوسط  سرمايۀ) ب

  عضو خانواده  دوست  آشنا  های زیر باشد؟ شناسید که در هر یک از جایگاه آیا کسی را می  ردیف

        مسئول يا عضو دفتر مرجع تقليد  1

2  
يـك ) يا عضو هيئت مديره يا هيئت امنا يا مؤسـس(مدير 

  هيئت دينى

      

3  
) يـا عضـو هيئـت مـديره يـا هيئـت امنـا يـا مؤسـس(مدير 

  زاده حسينيه، مهديه، فاطميه، زينبيه، امام

      

4  
يـك ) يا عضو هيئت مديره يا هيئت امنا يا مؤسـس(مدير 

  )حوزۀ علميه(مدرسۀ دينى 

      

5  
عضوهای درجه يك خانواده يك مرجع تقليد يا روحانى 

  برجستۀ علمى

      

6  
غير از سازمانى كـه (انى مدير در يك سازمان دولتى روح

  )كنيد در آن كار مى

      

        حوزه علميه) طلبه(دانشجو   7

8  
های دينـى شـرعى  گويى به پرسش كسى كه توانايى پاسخ

  را داشته باشد

      

        امام جماعت مسجد  9

        امام جمعه  10

        روحانى نماينده مجلس يا وزير  11

12  
) و هيئـت مـديره يـا هيئـت امنـا يـا مؤسـسيـا عضـ(مدير 

  الحسنه مؤسسه قرض
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  دينى با پرستيژ باال سرمايۀ) ج

 عضو خانواده  دوست  آشنا  های زیر باشد؟ شناسید که در هر یک از جایگاه آیا کسی را می  ردیف

        های دينى  نويسنده كتاب  1

2  
يـك ) يا عضو هيئت مديره يا هيئت امنا يـا مؤسـس(مدير 

  مؤسسه خيريه بنياد

      

        روحانى كه استاد دانشگاه هم باشد  3

        روحانى برجسته علمى  4

        مرجع تقليد  5

  )287 - 286: 1394عزتی و بאغچقی، : כ.ر(

  ها و كاركردهای سرمايۀ دينى از نظر انديشمندان خالصه شاخص. 1جدول 

  کارکرد سرمایۀ دینی  های سرمایۀ دینی شاخص  پردازان نظریه

  )1977(ر بك

  ها و تجارب دينى فعاليت

  تعلق به فرهنگ دينى

  نهادن به فرهنگ دينى ارج

  تنظيمات اجتماعى

  )1985( بورديو
  كسب دانش دينى

  كسب كاالهای رستگاری

باالرفتن منزلت فرد در 

  مراتب پايگانى سلسله

  )1990( ياناكون

  مهارت و تجارب دينى

  دانش و معرفت دينى

  ليساهای ك آشنايى با آموزه

  كيشان مصاحبت با هم

ــا آرمان هــای  احســاس مــودت و همــدلى ب

  دينى خاص

توليد كاالهای مذهبى كه از 

  اند قيمت نظر افراد ذی

 استارك و فينك

)2003(  

  درجۀ تسلط به فرهنگ دينى خاص

  ميزان وابستگى به فرهنگ دينى خاص

تالش برای حفظ سرمايۀ 

  نشدن آن دينى و زايل
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  کارکرد سرمایۀ دینی  های سرمایۀ دینی شاخص  پردازان نظریه

  )2003( ورتر

  :ی سرمايه نمادينها شاخص

  ]مذهبى[تحصيالت 

  ]مذهبى[های اجتماعى  شبكه

ماننـد صـنعت ] مـذهبى[های هنری  مهارت

  موسيقى مسيحى

  ]مذهبى[دانش فرهنگى 

انتفاع مردم از عضويت 

 های دينى داوطلبانه در سمن

  )2008(باركر 
  اعتقادات مذهبى

  اعمال مذهبى

تعهد مذهبى افراد به 

  اجتماعات دينى

  )2010(آلبا 

  :اشكال متفاوت معرفت و عمل نظير

  مشاركت در مناسك مذهبى

  های مذهبى آشنايى با نمادها و داستان

  ـ

 ماسلكو و همكاران

)2011(  
  مهارت و دانش دينى 

تعلق و تعهد افراد به اجتماع 

  دينى 

  )2013( پالمر و ونگ
  اشراف و تعلق به فرهنگ دينى

  های مذهبى با جامعه تعامل گروه

های اعتماد و  شبكهايجاد 

  رهنمونى در جامعه

  )2015( مك برايد

  شناخت افراد از كليسا

  تجربه دينى افراد

  گران دينى شبكه تعامالت كنش

مندی و ارزش  افزايش بهره

  كاالهای دينى

افزايش قدرت كليسا در 

توليد كاالهای دينى 

  )رستگاری(

  ويكى پديا

  :گذاری ايمان و شامل سرمايه

  های مذهبى فعاليت اختصاص زمان به

  انجام اعمال مذهبى

  ـ
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  کارکرد سرمایۀ دینی  های سرمایۀ دینی شاخص  پردازان نظریه

 )1394( عزتى و باغچقى

  :جايگاه رالگوی ژنراتو

ميــزان دسترســى بــه افــرادی كــه از پايگــاه 

  مذهبى برخوردارند

  كسب منزلت اجتماعى

 زاده عزتى و قربان

)1395(  

ــه ــا، مجموع ــا، نهاده ــه عملكرده  ها، تجرب

 مقررات، و قوانين دانش، ها، ارزش باورها،

ــا ونم ــای واقعيت اده ــى ه ــى، محيط  فيزيك

 و ايمـان ديـن وجود از كه...  و غيرفيزيكى

  دنباش گرفته سرچشمه دينى

  ـ

  

  های انواع سرمايه دينى از نظر انديشمندان خالصه شاخص. 2جدول 

  شاخص  نوع سرمایۀ دینی  پردازان نظریه

  )1985( بورديو

  يافته معنوی تجسم

هـا،  ى ماننـد معرفتها و وضعيت ذهن ميزانى از موقعيت

هـای فـردی اسـت كـه در  ها و ويژگى ها، ذائقـه توانايى

شود و نتيجـۀ آمـوزش صـريح يـا  ميدان دين انباشته مى

توســط كــنش (شــدن اســت  فراينــد ناآگاهانــۀ اجتماعى

  .)شود گيری مى افراد اندازه

  يافته معنوی عينيت

كاالهای نمادين و مادی مانند كاالهای نذر شده، متون 

ها و  ها، ايدئولوژی يری، ردای شعائری، خداشناسىتفس

ی مصـرفى  توسـط كاالهـا(اعتقاد به عـدالت خداسـت 

  .)شود گيری مى اندازه

  شده معنوی نهادينه

تمــرين قــدرت توســط متخصصــان ديــن در كليســاها، 

های دينى اسـت تـا كاالهـای دينـى  سمينارها و سازمان

دينـى  مشروعيت پيـدا كننـد، تقاضـاها بـرای كاالهـای

  .های عرضه مشروعيت يابند هدايت و زمينه
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  شاخص  نوع سرمایۀ دینی  پردازان نظریه

ـــى  )1998(جى تل  ـــاعى  ـ دين اجتم

  گروهى درون
  اعتماد و تعاون بين افراد اجتماعات 

اجتماعى  ـ دينى

  گروهى برون
  های  مواصالت مشابه در تمام گروه

  )2003( تامسون

  شخصى ـ دينى
افكار فـرد، احساسـات و اعمـال او و تـأثيرات ديـن بـر 

  های اجتماعى  كنش

  فرهنگى ـ دينى
ــين گروه هــای خــاص ديــن و  الگوهــای مشــترك در ب

  های داوطلبانه مسئوليت اجتماعى فعاليت

  ساختاری ـ دينى
تأثيرات دين در سطح كالن از تمام جوانب اجتمـاعى، 

  سياسى، اقتصادی نظام اجتماعى معاصر

  اجتماعى ـ دينى  )2008( آيرون

ــامد حضــور؛ اه ــزان و بس ــدگى مي ــن در زن ــت دي مي

 فردی؛

مراجعــه بــه پيشــوايان مــذهبى بــرای حــل مشــكالت 

ــى؛ بهره ــام  شخص ــذهبى هنگ ــوايان م ــری از پيش گي

احسـاس تنهـايى؛ عضــويت در كليسـا؛ مشــاركت در 

مــاه گذشــته و همچنــين  12های كليســا در  برنامــه

  جا خدمت در آن

  )1387( عزتى

  فردی ـ دينى
 ،دانـش ،باورهـا ،اعتقادات ،كيفيت مذهب انتخابى فرد

  های مذهبى فردی ها عادت تجربه ،هنجارها

  اجتماعى ـ دينى

ــه ــررات،  مجموع ــوانين و مق ــا، ق ــا، كاركرده نهاده

، نمادها و  ها، اعتقادها، هنجارها، دانش، تجربه ارزش

ــمبل ــكل س ــته و ش ــى  های برخاس ــاختار دين دهنده س

  جامعه
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  نايراۀ دينى متناسب با جامع سرمايۀتعيين ابعاد 

بــا توجــه بــه  ،دينــى در ايــران ســرمايۀبررســى ميــزان بــرای هايى  بــه منظــور ســاختن ســنجه

های  ، تمـامى شـاخصشـده از سـوی انديشـمندان، ابتـداهای سرمايۀ دينى ارائـه  شاخص

 و ادغام و موارد تكـراری حـذف شـدندآنها موارد مشترك شده، سپس يادشده احصاء 

كليسا به مسجد يا كتاب مقدس به قـرآن : مثالً . سازی شدند بومىنيز ها  برخى از شاخص

  .تغيير يافت

انجام شده، ضروری بود كه قابليت اعتبار ۀ با توجه به ماهيت كيفى مطالعهمچنين 

  . مورد مطالعه قرار گيرد ها و قابليت انتقال شاخص

شده، با مراجعه به مطالعات متعدد  مفاهيم استخراج 1برای اطمينان از قابليت انتقال

ايرانى، مفاهيم مستخرج، ۀ داری در ايران و ترسيم مختصات جامع حت دين و دينسا

متناسب با انسان ايرانى، جرح و تعديل و اصالح شدند و در اين زمينه از نظرات 

با متون موجود تطبيق نهايى های  ، مولفهنيزان بهره گرفته شد و در پايان نظر صاحب

  :های ذيل به دست آمد و سنجه داده شدند

  های پيشنهادی برای مطالعه سرمايۀ دينى در ايران سنجه) الف

  سرمایۀ دینی در ایرانمطالعه های  سنجه

های مذهب خود و تسلط به مباحث  آشنايى با آموزه

ميزان اشراف و برخورداری (فرهنگ مذهبى خاص 

 )از دانش و معرفت مذهبى

: نظيــر(هــای مــذهبى  برخــورداری از مهارت

 ...)فن خطابه، استدالل

 داشتن تجارب مذهبى
الســت بــا هــواداران مــذهبى مصــاحبت و مج

 )كيشان خود هم(

احساس تعلق به مذهب خود و ميزان وابستگى به آن 

 )وابستگى مذهبى(

نهـادن بـه  عشق و عالقۀ به مذهب خود، ارج

 )بستگى مذهبى دل(فرهنگ دينى خود 

 های مذهبى عضويت در گروه های مذهبى شركت در فعاليت

                                                           
1. Transferability. 



  55  يرانآن متناسب با جامعه ا یساز و شاخص ينىد يۀمفهوم سرما ىتبارشناس

  

  سرمایۀ دینی در ایرانمطالعه های  سنجه

شـدن  َجلد(تعداد دفعات حضور در اجتماعات دينى 

 )مذهبى

هـــای مـــذهبى  شـــدت حضـــور در گروه

 )آفرينى مذهبى نقش(

شـدن در  داشتن ترجيحات مذهبى ناشى از اجتماعى

 خانواده

عـدم ترديـد در مبـانى (ايمان و اعتقاد قلبـى 

 )مذهب خود

 )اعتمادداشتن(اعتماد به كارگزاران مذهب 
هـای  های اعتماد از طريـق گروه ايجاد شبكه

 )آفرينىاعتماد( مذهبى

گـويى  پاسخ توان(كنندگى مذهب  اعتقاد به قدرت توجيه

 )كنندگى آن ل فرد و قدرت اقناعئمذهب به مسا

اعتقاد به توان بازدارنـدگى از گنـاه مـذهب 

 )كاركرد كنترلى مذهب(

 ايــن توليــد بــه فراخــور(توليــد كاالهــای مــذهبى 

 تواند مثًال يك شاعر مى. شود های فرد انجام مى توانايى

عر مذهبى بسرايد، يـك فـرد ديگـر ممكـن اسـت ش

يك . يكى دگر احتماالً نذر كند. مالى را وقف كند

 ...)استاد دانشگاه با نام خدا درسش را آغاز كند و

 تقاضای كاالی مذهبى

 )حدود مذهبى(رعايت هنجارهای مذهبى  تالوت قرآن

اختصاص قسمتى از وقت خود برای فعاليت مـذهبى 

 )هبىگذاری مذ سرمايه(

تمايل ازدواج با فردی غيـر از مـذهب خـود 

 )داشت مذهبى نگه(

  های پيشنهادی برای مطالعه انواع سرمايۀ دينى در ايران سنجه) ب

  دینی اجتماعی  سرمایه. ٢  سرمایۀ دینی فردی. ١

  اهميت دين در زندگى شخصى اعتقادات و باورهای مذهبى

  ايل مذهبىمراجعه به پيشوايان مذهبى در مس دانش مذهبى

  التجا به پيشوايان مذهبى در لحظات تنهايى رعايت هنجارهای مذهبى

  های مذهبى عضويت در گروه تجارب مذهبى

  ماه گذشته 12های مذهبى در  حضور در برنامه  عادات مذهبى

  های مذهبى خدمت در برنامه  
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  بندی بورديو اس تقسيمهای پيشنهادی برای مطالعه انواع سرمايۀ دينى در ايران بر اس سنجه) ج

  یافته سرمایۀ دینی تجسم. ١
سرمایه دینی . ٢

  یافته عینیت
  شده سرمایه دینی نهادینه  .٣

شدن  بودن دين از فرايند اجتماعى متاثر

خصوصاً در خانواده كه در موارد زير 

  :يابد نمود مى

شركت در مراسم 

  مذهبى

دادن به مدارك و مستندات  اهميت

در گواهى حضور (مذهبى 

  ...)های مذهبى و دوره

  معرفت دينى
مصرف كاالهای 

  مذهبى
  

      های دينى ها و مهارت توانايى

      های دينى ذائقه

  :دينى در ايران مبتنى بر سه ركن زير است سرمايۀتعريف پيشنهادی 

احسـاس تعلـق . 1 :های هويـت كـه عبارتنـد از ترين شاخص تعريف به استناد مهم) الف

  .)دلبستگى(ساس تعهد اح. 2؛ )وابستگى(

  :های سرمايه اجتماعى و فرهنگى كه عبارتند از ترين شاخص تعريف به استناد مهم) ب

آگــاهى و . 4؛ هنجارهــا. 3؛ مشــاركت. 2؛ )اعتمــاد داشــتن و اعتمــاد بخشــيد(اعتمــاد   .1

 .توليد و مصرف كاالها. 7؛ همياری. 6؛ های اجتماعى شبكه. 5؛ دانش

  )كاربردی - تعريف اسمى(دينى  يۀسرماتعريف پيشنهادی ) ج

احساس تعلق و تعهد نسبت به فرهنگ مذهبى خـاص كـه : دينى عبارت است از سرمايۀ

هـای  دانش و تجـارب مـذهبى فـرد داشـته و بـه مشـاركت وی در فعاليت ريشه در معرفت،

ــذهبى ــذهبى ،م ــات م ــويت در اجتماع ــذهبى، ،عض ــای م ــت هنجاره ــال  رعاي ــام اعم انج

  .شود مىيد و مصرف كاالهای رستگاری منجر خداپسندانه، تول
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  گيری نتيجه

بندی ابعـاد ديـن  و صـورتجـامع تعريفى ۀ شناختى دين، ارائ ترين گام در تحليل جامعه مهم

. های متفاوتى وجـود دارد پذيری دين، ديدگاه در خصوص امكان يا امتناع تعريف. باشد مى

كثيری از آنان، تعارف مختلفى از دين  ناپذير و جمع گروهى از انديشمندان، دين را تعريف

بودن پديـدۀ ديـن و ماهيـت متكثـر و سـيّال  برساختى ایاند كه گواه روشنى بر ارائه داده

  . است آن

داری  های اصـلى ديـن و ديـن شـناختى ديـن، تعريـف مؤلفـه  گام ديگر تحليل جامعه

وهى از انديشـمندان اين سرمايه را گر. هاست ترين اين مؤلفه مهم» دينى  سرمايه« است و

انـد و گروهـى  نوعى سرمايۀ انسانى، اجتماعى، فرهنگـى، نمـادين و فكـری تلقـى نموده

بر همـين . اند اش بر ساير اقسام سرمايه تأكيد داشته ماهيت مستقل و تاثيرگذاری ديگر به

در هـر كـدام از تعـاريف . اساس، تعـاريف مختلفـى از سـرمايۀ دينـى ارائـه شـده اسـت

تفصـيل بـهها و كاركردهای مختلفش تعريف گشته كـه  ايۀ دينى به ويژگىيادشده، سرم

هـای دينـى قابـل  های دينـى و فعاليت بيان شد و در سه حـوزه دانـش و آگـاهى، تجربـه

  :باشند تقسيم مى

ارزش مصـرف كـاالی   افزايش: دينى عبارتند از سرمايۀترين كاركردهای  مهمهمچنين 

 اعتقـادات و باورهـا؛ افـزايش گرايـى اجتمـاعى؛ هم ايجـاد شبكه اعتماد دينـى؛ ايجاد دينى؛

  تنظيمات اجتماعى؛ ايجاد آميز؛ عادت و رفتارهای بد و انحراف كنترل

دينـى فـردی و  سـرمايۀ: ها، دارای ابعـاد مختلفـى ماننـد دينى نظير سـاير سـرمايه سرمايۀ

ُ . دينى اجتماعى است سرمايۀ ، هـا ارزشباورهـا،  دينى، ناظر بر اعتقـادات، سرمايۀعد فردی ب

 ُ بـا اجتماعـات  هـا گروهعد اجتماعى آن بيـانگر شـبكه مواصـالت عادات و تجارب دينى و ب

  .است) نظام پايگانى(مراتب دينى  سلسله دينى مبتنى بر

دينـى متناسـب بـا  سـرمايۀهای  بندی مؤلفـه ترين غايت نگارش اين مقالـه، صـورت مهم

ارائـه ) 1شـكل (شـماتيك زيـر  صورت بهشده  ايران است كه حاصل مطالعات انجامۀ جامع

  :گردد مى
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 ايران  دينى متناسب با جامعه  ابعاد سرمايه: 1شكل 
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