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هاي ثر بر گرایش به جنبشؤبررسی عوامل اجتماعی و سیاسی م
)اهللاو ایلیا رامجنبش اکنکار(مطالعه موردي: دونوپدید دینی
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چکیده:
بخشی بر عهده داشته و اگر چه دین همیشه در اجتماع نقش انسجام

هاي جدید سازيها و آحاد جامعه شده است، اما فرقهموجب همگرایی گروه
هاي مذهبی در جامعه و نیز تعمیق و تشدید موجب بوجود آمدن شکاف

بررسی عوامل «اضر شود. هدف از پژوهش حهاي اجتماعی میشکاف
است. از نظر » هاي نوپدید دینی اجتماعی و سیاسی مؤثر بر گرایش به جنبش

ي روش، توصیفی از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف، کاربردي است. جامعه
هاي نوپدید دینی در سطح آماري شامل پیروان و گروندگان فعال به جنبش

میان طرفدران دو جنبش شهر تهران، است. گروه هدف پژوهش حاضر از 
شوند انتخاب شد که بعنوان گروه تجربی محسوب می"اهللاکنکار و ایلیا رام"

نفر است که حجم نمونه بر اساس 44225که در مجموع این گروه به تعداد 
گیري در تحقیق نفر محاسبه شد. ابزار سنجش و اندازه400فرمول کوکران 

ها از ضرایب همبستگی ابطهحاضر پرسشنامه بوده که جهت بررسی ر
پیرسون و جهت تبیین شدت تأثیر متغیرها، از آزمون رگرسیون تک و چند 
متغیره و نیز تحلیل مسیر استفاده گردید. خالصه نتایج پژوهش مبین این 
نکته است که بین تغییر الگوي مرجع، هژمونیک شدن نظام سیاسی و گرایش 

ر است.هاي نوپدید دینی رابطه معنادابه جنبش

هاي نوپدید دینی، اعتماد، مشروعیت نظام سیاسی، هویت مقاومتی، الگوي جنبشمفاهیم کلیدي:
مرجع

jafar_hezar@yahoo.comي مسئول) (نویسندهشناسی دانشگاه عالمه طباطباییاستاد جامعه1
h.farahani@yahoo.comطباطباییشناسی دانشگاه عالمه دانشجوي دکتري جامعه2
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مسألهیانبقدمه و م
، روند بیشتري نسبت به سایر ادوار دارد و تحوالت ارزشی و تئوریک در دوران گذار

گفتمانی و هاي متفاوت فرهنگی و ایدئولوژیک جوامع در حال گذار شاهد بروز جنبش
تاریخ يهاي زمانی مختلف در عرصهها در برههانواع گوناگون جنبشاجتماعی هستند.

اند. بعنوان مثال؛ جوامع را دستخوش تغییر و دگرگونی کردهياند و چهرهپدیدار گشته
کاران و در برابر محافظه19و 18خواهی در قرن هاي لیبرالی و مشروطهجنبش
تعماري و ناسیونالیستی که در کشورهاي مرکز با هدف ایجاد دولت ملی هاي ضد اسجنبش

هاي اجتماعی، جهان در ). عالوه بر جنبش23: 1381پور، و مستقل صورت گرفت (جالیی
زندگی و حیات اجتماعی شاهد ظهور يدار ساختن فلسفهمعنایی و در جهت معناعصر بی
تاریخ جهان يها در عرصهجنبشهاي مذهبی نیز بوده است. اوج حضور اینجنبش

بوده است. بسیاري 1970و 1960هاي هاي بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در دههسال
انداند و سپس وارد جوامع غربی شدهت گرفتهأها از جوامع شرقی نشاز این جنبش

هاي اهها و دیدگتوانند حامل رویکردها، ارزشها میاین جنبش).359: 1377(همیلتون، 
هاي فرهنگی، گفتمانی و حتی هاي گوناگون باشند که منشأ چالشمتفاوتی در عرصه

ابهامات، شبهات و مسائلی بروزأمنشتواندهایی نیز، میسیاسی هستند. بروز چنین چالش
، این اساسبرهاي گوناگون را بسترسازي نماید. که از دیدگاه امنیتی تأمالت و بازتابباشد

ضات رویکردي، هنجاري، رفتاري و گفتمانی، اولین گام در ترسیم این شناخت تعار
شود.هاي محسوب میجنبش

هاي دینی جدید ها و فرقهجوامع در میان خود، شاهد ظهور گروه،بدین ترتیب
گاه برآمده و وابسته به ادیان بزرگ و کالسیک یا هاي دینی جدید،اند. این قبیل فرقهبوده

که هاي نوپدید دینیجنبش. نمایانند، مستقل بوده و جدید میگاهبطور کلی اند و یا سنتی
» ضد فرهنگ«با جوامع غربی و با ، ظاهر شدند1970و اوایل 1960ياواخر دههدرعمدتاً

هاي جنبش شناسی دین، تمایزاتی در کاربرد واژه. در جامعههستندمرتبط1960يدهه
(فرقه) sect(انشعاب) و denominationز واژگان (کیش) و نیCultنوپدید دینی و 

شود. مشاهده می
ها دیدگاه شوند. آنهاي مختلف ظاهر میهاي جدید در گونهها و فرقهجنبشدر واقع 

اصلی خود را از یکی از ادیان رسمی اختیار کرده، ترکیبی هوشمندانه از دو سنت یا بیشتر 
کنند. این وجه التقاطی، به دینی و اصیل ارائه میاي کنند و یا به ندرت، اسطورهخلق می

NRMsپردازد. ادعاي عموم هاي متصلب و انحصارگراي رسمی میشکنی از سنتشالوده
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چون و چرا اي که اطاعت بیدر مورد انحصار در داشتن حقیقت، ساختارهاي اتوریته
ي و منابع اجتماعی، معنوطلبند، تشویق به وابستگی فزاینده به جنبش از نظر مادي، می

بریدن گروه از جامعه، همه و همه تهدیدي براي جامعه هستند. از آنجا که هویتی که از 
گونه عدم موفقیت در نیل گیرد، هرآید، حول نیل به هدف شکل میادیان جدید برمی

هاي مختلف به شمار به گام به هدف تعیین شده، عاملی براي تهدید در زمینهسریع و گام
شود. رود. هویت بخشی ادیان جدید، سبب متمایز شدن پیروان از محیط پیرامونی میمی

هاي ممتازي که یعنی انسان» ما». «ما«و » هاآن«آیند: ها پدید میدر اینجا دو دسته انسان
هایی دور از ، انسان»هاآن«ایم تا به سعادت دست یابیم و از سوي حقیقت، فراخوانده شده

هاي گرایش افراد به سمت هاي وجودي و یا فلسفهاصوالً، یکی از فلسفهسعادت هستند.
عضویت در این يیابی جدیدي است که در سایههاي نوپدید دینی هویتاین جنبش

کند یابی جدید به او کمک میشود. به زعم فرد هویتها عاید فرد میها و یا فرقهجنبش
تر و به کمک ها دست یابد، راحتوانسته به آنتهایی که پیش از این نمیخواستهامور و

هویت جدید به دست آورد.
و بطور کلی بودهها بسیار متعدد ها و عوامل گرایش به این جنبشزمینهدر ایران نیز 

یابی خرده کنند. قدرتباره نقش ایفا میتوان گفت عوامل داخلی و خارجی در اینمی
ها، هنجارها و فرهنگ غالب تبدیل شود و ارزشکوشد به فرهنگهاي جدید که میفرهنگ

الشعاع خود قرار دهد، با پیشرفت هر چه بیشتر خود، موجبات معنوي اسالم اصیل را تحت
ضمن هاي رسمی و نهادینه شده را فراهم آورد.انشقاق و عدم وفاق در فرهنگ و ارزش

هاي نوپدید دینی نبشهاي سنی و شخصیتی افراد نیز در جذب آنها در این جیآنکه ویژگ
هاي متوسط گرا که عمدتاً از طبقهثر است. جوانان با تحصیالت باال و ذهن آرمانؤم

هاي فروانی دارند، از عمده درآمدي جامعه بوده و نسبت به سئواالت دینی، دغدغه
گرویدن افراد ).277: 2002، 1(آرویکپیوندندها میهایی هستند که به این جنبشگروه

خصص یا دانشجویی جوان با موقعیت اجتماعی و دانشگاهی ممتاز که خود را وقف مت
هاي اقتصادي و اجتماعی که نماید و از موفقیتاهداف و شعائر یک جنبش دینی نوپدید می

پیچیدگی يدهندهکند، نشاننظر میدر بیرون آن جنبش، براي او وجود دارند، صرف
ی بیشتر است.موضوع و احتیاج آن به بحث و بررس

ایرانی، یک اجتماعی دینی با رفتارهاي متفاوت فردي و جمعی ياز آنجا که جامعه
باشد. اي میهاي ویژهباورهاي اجتماعی و دینی داراي مشخصهيرو، در حوزهاست؛ از این

1 Arweck
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بخشی بر عهده داشته و موجب همگرایی اگر چه دین همیشه در اجتماع نقش انسجام
هاي جدید موجب به وجود آمدن سازيجامعه شده است، اما فرقهها و آحاد گروه

رو، شود. از اینهاي اجتماعی میهاي مذهبی در جامعه و نیز تعمیق و تشدید شکافشکاف
،هاي اصیل دینی و دین رسمی فاصله گیرندچه بیشتر از سازمانهاي نوظهور هرفرقه

ها عمدتاً موجب دگرگون شدن نظم فشود. شکاشکاف دینی نیز در جامعه بیشتر می
-243: 1383شوند (حاجیانی، اجتماعی میـثباتی سیاسیجوامع و در نتیجه بروز بی

هاي نوین اجتماعی هاي نوظهور در ایران را در ساحت جنبش). بنابراین چنانچه فرقه241
جود شرایط خوریم که حاکی از ومیهاي مشترك این دو برخی از مؤلفهبررسی کنیم، به بر

هایی است. بر همین اساس، اندیشمندان در مساعد در جامعه براي رشد چنین پدیده
ها ضمن این که غیر هاي نوین معتقد هستند که این جنبشهاي جنبشبررسی ویژگی

آمیز جامعه نسبت به وضعیت اخالقی هستند و نه عالیق اعتراضيکنندهابزاري (بیان
ياجتماعی) هستند و هدفشان نیز عمدتاً به سوي جامعهمستقیم یک گروهينماینده

زندگی يشیوهراین به ساختارهایی مانند فرهنگ گیري شده است تا دولت. بنابمدنی جهت
يها نیز در وهلهو مشارکت در اجتماع اعتراض دارند نه ساختارهاي رسمی و سیاسی. فرقه

هاي زیست بخشی از اجتماع و شیوهاول با چنین وضعیتی به دنبال تغییر در باورهاي 
).131-132: 1380اجتماعی هستند (نش، ـفرهنگی

اند.  بر اساس گفته، رئیس فرق هاي مزبور امروزه به تعداد قابل توجهی رسیدهجنبش
انحرافی وجود دارد که يفرقه100و ادیان وزارت کشور در حال حاضر در ایران در حدود 

فرق نوپدید محسوب يفرقه در زمره70فرق قدیمی و يزمرهفرقه در 30از این تعداد 
).1391(خبرگزاري رسا، شوندمی

هاي جدید، در واقع بعنوان گفتمان ایدئولوژيرخورداري ازبفرق مزبور به دلیل
و هویت تبلیغی از د، نگیرمقاومت در برابر گفتمان مسلط دینی و ایدئولوژي ایران قرار می

هویت دیگري را براي کشند و نفکران ارگانیک آن را به چالش میروشسوي نظام سیاسی و
تواند ارکان همبستگی و انسجام اجتماعی در ایران را مورد کنند که میخود تعریف می
م قرار هاي تبلیغی نظاأثر از ابزار و رسانهاین گروه از افراد بیش از اینکه متتهدید قرار دهد.

بک زندگی شده و در این راه شان دچار دگرگونی در سبینیباشند به دلیل تغییر جهان
هاي مسلط رسانهنمایند. در واقعواره و اینترنت نقش مهمی ایفا میهایی نظیر ماهرسانه

به نوعی حامی ایدئولوژي لیبرال دموکراسی غرب هستند ...جهانی مثل ماهواره، اینترنت و
کنند و براي این وضعیت به ا در جامعه ایجاد میي نارضایتی رااي به گونهو با تسلط رسانه
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جود، کنند و براي تضعیف نظام سیاسی مومشروعیت نظام سیاسی را تضعیف میناچار
کشند. ایدئولوژي آن را به چالش می

درصدد است، ضمن بیان توصیفی و شناختی این مقالهاین با توجه به نکات مذکور، 
هاي فکري و رویکردي ها، مختصات و شالودهویژگیتهران،در محیط کالن شهرهاجنبش

آنان را در یک نگاه کلی تدوین و تشریح نماید. به عبارتی، سئوالی اصلی و آغازینی که این 
هاي نوپدید دینی در تهران کدامند و این باشد که جنبشتحقیق به دنبال آن است، این می

داراي چه نوع تعارضات گفتمانی و هاي تحت چه شرایطی به وجود آمده و در ضمن جنبش
باشند؟ و عوامل اصلی اجتماعی و سیاسی گرایش به ارزشی با نهاد دینی حاکم می

يشایان ذکر است که تأکید اصلی مقالههاي نوپدید دینی در شهر تهران کدامند؟جنبش
اعی و سیاسی عوامل اجتماهللا بوده و حاضر مطالعه بر روي پیروان دو فرقه اکنکار و ایلیا رام

هاي نوپدید دینی مورد بررسی قرار گرفته است.جذب پیروان این جنبشثر بر ؤم

اهمیت و ضرورت پژوهش
هاي اجتماعی و از نیرومندترین و ترین پدیدهدین و دینداري یکی از قدیمی

پایدارترین نهادهاي زندگی اجتماعی انسان در طول تاریخ بوده است. توجه و باور به جهانی 
فراتر از این جهان مادي و تالش براي برقراري ارتباط با آن جهان، یکی از ارکان اساسی 

هاي دستیابی به آن ارتباط در رود. این اعتقاد و روشها به شمار میداري انساندین
اند به اشکال بسیار هاي مختلف و در ادیان گوناگونی که در طول تاریخ ظهور کردهفرهنگ

ابراز شده است. هر یک از آن ادیان، اعتقادات خود را برحق شمرده و متنوعی بیان و 
به سعادت رساندن بشر را داشته است و به تبع آن، ادیان دیگر را الاقل ناقص تلقّی يداعیه

و در بدترین حالت، انحرافی و الحادي قلمداد کرده و با آن به جنگ و ستیز پرداخته است.
سازي شدن و جهانیبیست و یکم میالدي که جهانیهاي قرناینک در آغازین سال

هاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی به فرایند و روندي سریع و گسترده بدل شده در عرصه
...) که به تبلیغ خود در سراسر است؛ اغلب سنّت هاي بزرگ دینی (اسالم، مسیحیت و

اند. این چالش آن برخاستهرو شده و به مقابله با پرداختند، با چالشی بزرگ روبهجهان می
هستند که در بازار رقابتی » هاي دینی جدیدجنبش«بزرگ اثرگذار و نیرومند، همان 

کاالهاي دینی در عصر جدید، گوي سبقت را از رقباي قدیمی خود ربوده و بطور روزافزونی 
ادیان هاي رو به رشد اینکنند. در این میان، رگهپیروان ادیان سنّتی را به خود جذب می

باشد.جدید در ایران، داراي اهمیتی انکارناپذیر و در خور بررسی می
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جهانی و کثرت عضویت خصوصاً يهاي نوپدید دینی در جامعهاهمیت یافتن گروه
شناسان را متوجه خود ساخته است. هر ها، از اهم مسائلی است که جامعهجوانان در آن

ثرت دینداري، اعتقاد به ماوراي طبیعت و گرایش مزبور، از یک سو، کيچند بر اثر پدیده
به عرفان یا شبه عرفان را شاهدیم و این خود، موجبات باطل شدن حداکثري نظریات سابق 

آورد، در شناسان مبنی بر محو شدن دین با شروع قرن بیست و یکم را فراهم میجامعه
، تبعیت محض از سرکرده، هاي خارج از گروهعین حال، از سوي دیگر، عدم پذیرش اتوریته

ناپذیري کمابیش مطلق این بینیتر، عنصر پیشخودمختاري اعتقادي و عملی و از همه مهم
ها که سوء استفاده از شور شبه دینی اعضاء، قدرتشان را مضاعف ساخته است؛ توان گروه

شود بالقوه و منبعی براي تهدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و دینی ملل تلقی می
هاي نوپدید دینی، ترین تأثیر گسترش گروهترین و مستقیم). مهم309: 1377همیلتون، (

متوجه هویت دینی است. ادیان جدید با فروکاستن مفهوم دین، زدودن اتوریته الهی آن، 
جایگزینی خود محوري به جاي خدامحوري و فرعی سازي دین نسبت به غایات اومانیستی، 

چند کمیت به اصطالح دینداران را یت تدین وارد آورند، هرترین ضربه را بر کیفبزرگ
برند.احیاناً باال می

ها که نیمه مخفیانه تحت شهرهاي ایران، خصوصاً تهران وجود برخی فرقهدر کالن
عناوین آموزش مدیتیشن و یوگا به عضوگیري و فعالیت مشغولند، ظهور افرادي که با تکیه 

ژي درمانی و ... به جذب العاده همچون انرروهاي طبیعی فوقجذاب، نیيبر فن بیان، چهره
ر فرق جدید همچون پردازند، گسترش نشر و اقبال به آثار برخی اساتید مشهوافراد می

هاي متوالی و با تیراژ باالي کتب پائولوکوئیلو، اشو، خوزه سیلوا و ...، تشکیل سایی بابا، چاپ
هاي وسیع تحت عنوان موفقیت، مدیریت، هاي خصوصی یا نیمه خصوصی آموزشکالس

هاي الزم به سؤاالت غایی ارائه نمایند آرامش و ... که تالش دارند، مجموعه کاملی از پاسخ
هاي کامالً نیاز سازند، همه و همه، سیگنالو انسان را از رجوع به ادیان آسمانی بی

يرورت و اهمیت مطالعهرو، ضمعناداري از رشد ادیان جدید در ایران دارند و از این
هاي نوپدید دینی به روشنی نشان داده گسترش گروهيرشد و زمینهيماهیت، نحوه

.شودمی
حال با توجه به این اوضاع و شرایط، هنوز ادبیات مربوط به این موضوع در ایران، 

است و ناچیز مانده است. اطالعات تئوریک و نظري در این حوزه پراکنده و غیر قابل استناد 
اطالعات میدانی و پیمایشی نیز داراي آمار قابل اعتماد نیست. لذا باید خاطرنشان ساخت 
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این پدیده، سازگاري با دیدگاه و 1اي بودنکه عوامل ظریف و مهمی همچون میان رشته
» خدا«ها از مباحث مربوط به هاي این جنبشمطالبات شهروندان مدرن، مملو بودن آموزه

دن به او و تکیه کردن بر او، آکنده بودن از عناصري که در بادي امر، عرفانی و توکل، پناه بر
شوند، فروتنی ظاهري مؤسسین و پیامبران ادیان جدید و فرار آنان وحدت وجودي تلقی می

ها گیري سیاسی این گروهدینی جدید هستند، عدم موضعياز این دعوي که در حال ارائه
سیاست و ضعف فضاي نقد و نقدپذیري در يآنها از حوزهگیري رسمی و عملیو کناره

جامعه باعث ضعف و کاستی در اهمیت دادن و جدي گرفتن این پدیده در ایران شده است. 
آوري اطالعات پیرامون کیفیت در ایران، جمعNRMsبدین ترتیب بررسی علل گرایش به 

هاي تغییر مطالبات به شاخصهیابی ها، جهت دستها در کشور و تحلیل آموزهو کمیت آن
تواند در جهت شناخت هر دینی در میان عامه از جمله اقدامات مطالعاتی هستند که می
هاي نوپدید دینی جنبشيچه بیشتر ماهیت این پدیده و نیز رشد ادبیات موجود در حوزه

در ایران مفید باشد.
دهد که ینی نشان میهاي نوپدید دمروري بر تحقیقات صورت گرفته در مورد جنبش

هاي توصیفی داشته و به بررسی ماهیت و ارکان و آموزهيغالب این تحقیقات اوالً جنبه
ها پرداخته است و ثانیاً این موضوع را در یک بستر سیاسی و اجتماعی مورد این جنبش

شناختی که در در صدد است تا از یک منظر جامعهحاضريبررسی قرار نداده است. مقاله
هاي نوپدید گونه از جنبشته مغفول واقع شده، گرایش به اینعمده تحقیقات صورت گرف

-سازيدینی را مورد واکاوي نظري قرار دهد و از آن بعنوان یک الگوي راهبردي در تصمیم

هاي آتی در این حوزه استفاده نمود.ریزيها و برنامه

پژوهشهدف اصلی
هاي ثر بر گرایش به جنبشؤاجتماعی موبررسی عوامل سیاسیمقالههدف اصلی 

باشد.میدر شهر تهران اهللا) هاي اکنکار و ایلیا رام(فرقهنوپدید دینی 

1 interdisciplinary
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ي پژوهشهاالؤس
سؤال اصلی

هاي نوپدید عوامل اصلی سیاسی و اجتماعی گرایش شهروندان تهرانی به جنبش
کدامند؟اهللا) ار و ایلیا رامهاي اکنک(فرقهها دینی با در نظر گرفتن افراد عضو جنبش

یاالت فرعؤس
هاي نوپدید دینی و گرایش به جنبشهژمونیک شدن نظام سیاسی دینی بین -1

رابطه وجود دارد؟
هاي نوپدید دینی رابطه وجود آیا بین مشروعیت نظام سیاسی و گرایش به جنبش-2

دارد؟
نوپدید دینی رابطه وجود هايو گرایش به جنبشاعتماد به نظام سیاسیآیا بین -3

دارد؟
هاي نوپدید دینی رابطه وجود و گرایش به جنبشملیياعتماد به رسانهآیا بین -4

دارد؟
پدید دینی رابطه وجود دارد؟هاي نوو گرایش به جنبشتغییر الگوي مرجعآیا بین -5
رابطه هاي نوپدید دینیو گرایش به جنبشهاي خارجیاعتماد به رسانهآیا بین - 6

جود دارد؟و
هاي نوپدید دینی رابطه و گرایش به جنبشگیري هویت مقاومتشکلآیا بین -7

وجود دارد؟

ي پژوهشهافرضیه
هاي نوپدید و گرایش به جنبشهژمونیک شدن نظام سیاسی دینی بین رسد به نظر می- 1

دینی رابطه وجود دارد؟
هاي نوپدید دینی گرایش به جنبشبین مشروعیت نظام سیاسی و رسد به نظر می-2

رابطه وجود دارد؟
هاي نوپدید دینی و گرایش به جنبشاعتماد به نظام سیاسیبین رسدبه نظر می-3

رابطه وجود دارد؟
هاي نوپدید دینی و گرایش به جنبشملیياعتماد به رسانهبین رسدبه نظر می-4

رابطه وجود دارد؟



15بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی مؤثر بر گرایش به ...

پدید دینی هاي نوو گرایش به جنبشالگوي مرجعتغییربین رسدبه نظر می-5
رابطه وجود دارد؟

پدید دینی هاي نوو گرایش به جنبشهاي خارجیاعتماد به رسانهبین رسدبه نظر می- 6
رابطه و جود دارد؟

هاي نوپدید و گرایش به جنبشگیري هویت مقاومتشکلبین رسد به نظر می-7
دینی رابطه وجود دارد؟

پژوهشاسیشنروش
روش اجرا

هاي بسیار مهم در بوده که یکی از روش1پیمایشیيروش انجام این پژوهش به شیوه
روش تحلیل آنها. در - 2، هاگردآوري دادهيشیوه-1علوم اجتماعی است؛ با دو ویژگی 

کند تا به یک حسب متغیرها گردآوري میهاي هر مورد را براول محقق ویژگیيمرحله
دوم محقق براي تحلیل موارد، يها برسد. در مرحلهساختمند یا منظمی از دادهيمجموعه

پردازد تا در بررسی تفاوت موارد به ها میحسب بعضی از ویژگیآنها بريبه مقایسه
همبستگی دو متغیر و یا علت آنها پی ببرد.

آوري اطالعاتشیوه جمع
يهاي این پژوهش در جامعهنامه... پرسشها و پس از بررسی منابع تئوریک، آمارنامه

آماري تکمیل گردید.

جامعه آماري
هاي نوپدید شامل پیروان و گروندگان فعال به جنبشتحقیق حاضرآماري يجامعه

. در این راستا گروه هدف پژوهش حاضر از میان طرفدران استدینی در سطح شهر تهران، 
شوند که عنوان گروه تجربی محسوب میتخاب شد که بان"اهللایلیا رامواکنکار"جنبش دو

است.نفر 44225در مجموع این گروه به تعداد 

1 survey
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تعیین حجم نمونه
براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. با توجه به فرمول کوکران، 

نامه تکمیل گردید. پرسش400نفر که در پایان، 381حجم نمونه برابر است با 

گیريش نمونهرو
اي طبقهگیري آماري از روش نمونهيهاي جامعهتوجه به اهداف تحقیق و ویژگیبا
آماري يجنبش مذکور در جامعهدوشود. بدین ترتیب که ابتدا طرفدران استفاده مینسبی

اساس اصل حجم نمونه برسپس و شدنددر سطح شهر تهران (مناطق مختلف) مشخص 
محاسبه گردید.عداد طرفدران هر جنبش نسبت و با توجه به ت

هاي تجزیه و تحلیل اطالعاتروش
ها وارد رایانه گردید و بعد از استخراج، در راستاي آوري اطالعات، دادهپس از جمع

ها به طرق زیر اقدام گردید:بررسی و ارزیابی داده
غیره و برمتمتغیرها بصورت تحلیل یکیک ازمتغیره: در این مرحله هرتحلیل تک

گیرند.رد تجزیه وتحلیل و توصیف قرار میاساس آمارهاي مرکزي و پراکندگی مو
یک از هاي تحقیق، هرآزمون فرضیهدر این مرحله به منظور: متغیرهتحلیل دو

هاي آماري آزمون اساس آزمونمتغیرهاي مستقل بصورت دو به دو با متغیر وابسته، بر
تحلیل قرار وشان مورد تجزیهه به سطوح سنجش...) با توجهمبستگی پیرسون و

.اندگرفته
ها بصورت تحلیل چند متغیره ، تحلیل دادهبعدييدر مرحله: تحلیل چند متغیره
:شودهاي ذیل استفاده میانجام گرفته و از شاخص

از تحلیل رگرسیونی به منظور مشخص کردن سهم تأثیر هر یک : رگرسیونتحلیل -1
م و تأخر در بین آنها استفاده اي مستقل بر متغیر وابسته بدون لحاظ کردن تقداز متغیره

.شودمی

تحلیل مسیر: از تحلیل مسیر به منظور مشخص کردن سهم تأثیر هر یک از -2
ها استفاده متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته با لحاظ کردن تقدم و تأخر در بین آن

هاي مستقل تا چه اندازه بصورت مستقیم و تا چه میزان شود، یعنی هر کدام از متغیرمی
گذارند.تحقیق تأثیر میيمستقیم بر متغیر وابستهبصورت غیر
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پژوهشپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

در تحقیقی تحت عنوان ،)1386(العابدین جعفريیل ریاحی و زیناسماعمحمد-
هاي شهر تهران به ن دانشگاههاي اجتماعی میزان گرایش دانشجویابررسی همبسته"

هاي دینی به دنبال کشف میزان گرایش دانشجویان به جنبش"هاي دینی جدیدجنبش
هاي اجتماعی این گرایش را شناسایی و جدید بودند تا از این طریق برخی از همبسته

توصیف نمایند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش انجام گردید و براي گردآوري 
نفر از 147189اجرا استفاده شد. جمعیت آماري تحقیق ـ هاي خودنامهها از پرسشداده

يبود که با استفاده از شیوه1386هاي دولتی شهر تهران در سال دانشجویان دانشگاه
اي گیري کوکران، حجم نمونهبر اساس فرمول نمونهاي و گیري تصادفی دو مرحلهنمونه

بعنوان پاسخگویان تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن نفر از آنان400برابر با 
اند، در هاي دینی جدید داشتهاز دانشجویان گرایش قوي به جنبشدرصد4/9است که 
دهد ها نشان میاند. تحلیل دادههها داراي گرایش ضعیف بوددرصد از آن7/41حالی که 

جدید در بین دانشجویانی مشاهده شده هاي دینی که باالترین میزان گرایش به جنبش
هنر و علوم هاي اند، در رشتهوقت شاغل بودهز ازدواج نکرده بودند، بطور نیمهاست که هنو

ها به طبقات اند و والدین آناند، جزو اقوام لر، کرد و ترك بودهکردهانسانی تحصیل می
دهد که گر چه دختران اند؛ همچنین تحقیق فوق نشان میاجتماعی باالتر متعلق بوده

، این اندهاي دینی جدید داشتهبا پسران، گرایش بیشتري به جنبشدانشجو در مقایسه
هاي همبستگی نشان نبوده است. در نهایت نتایج آزموندار تفاوت به لحاظ آماري معنار

معکوس و معنادار با میزان يهاي دینی جدید رابطهدهند که میزان گرایش به جنبشمی
.ان گرایش به هویت قومی داشته استمستقیم و معنادار با میزينداري و رابطهدی

مطالعات فرهنگی و يي کارشناسی ارشد در رشتهنامهدر پایان،)1388زهره محسنی (- 
(به راهنمایی دکتر عباس "هاي دینی در ایرانواکاوي گفتمان"دانشگاه تهران با عنوان يرسانه

پردازد و نکات زیر را هاي دینی در وبالگستان فارسی میبندي گفتمانقهکاظمی وریج) به طب
ها و نیز هاي ارتباطی جهان، فرصتکند. پیدایش اینترنت و در پی آن اتصال به شاهراهمطرح می

دارترین عناصر هاي جدیدي را براي فرهنگ بشر بوجود آورد. دین نیز بعنوان یکی از ریشهچالش
میزان و شدت تأثیر يالبته نباید دربارهبهره نماند.ثیرات این رسانه بیأانی از تفرهنگی جوامع انس

هاي نفوذ هر دو هاي معنوي و متافیزیکی اغراق کرد و باید قدرت و شیوهفضاي سایبر در حوزه
طرف را در نظر گرفت چرا که از سویی اینترنت بعنوان ابزاري تبلیغی فرامکانی و فرازمانی قادر 
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توانند با هاي دینی متعدد میبافت دینی جامعه را متحول سازد و از سوي دیگر گفتماناست 
روست که بسیاري از این رسانه، قوام و دوام خود را استمرار بخشند. از اینيحضور بر پهنه

ها وبالگ. دهندنوین اقبالی تام و تمام نشان میيدینداران و هواخواهان معنویت به این رسانه
باشند. اندازي میاي از ارتباطات اینترنتی هستند که به سهولت و با حداقل امکانات قابل راههگون

هاي ها را در سالهایی منحصر به فرد، رشد روزافزون وبالگاین مسئله و نیز برخورداري از ویژگی
ن از جمله هاي گوناگوها به محلی براي بروز و ظهور گفتماناخیر موجب شده است. امروزه وبالگ

هاي دینی در بندي گفتمانهدف اصلی این پژوهش طبقهاند.هاي دینی تبدیل شدهگفتمان
وبالگستان زبان فارسی است. شناسایی عناصر و دقایق هر گفتمان دینی، تشخیص دال مرکزي 

بر هر گفتمان دینی و نیز تعیین غیر یا دیگري هر گفتمان نیز از جمله دیگر اهداف پژوهش است.
اساس این تحقیق، در وبالگستان زبان فارسی شش گفتمان دین سنتی، دین رسمی

هاي )، دین شخصی و جنبشمدرندین(دینینواندیشیاخالقی،ـ (ایدئولوژیک)، دین عرفانی
هاي اخیر در مقایسه با سایرین از رشد و نمو قابل نوپدید دینی وجود دارد، که نوع آخر در سال

اند.ها نیز سهم قابل توجهی داشتههاي ارتباطی در گسترش آنه و رسانهتوجهی برخوردار بود
گرایش انسان معاصر به يدر زمینه،)1383(تحقیق انجام شده توسط کرمانی-

عرفان، پس از بررسی دین داري انسان عصر جدید با انسان دوران گذشته، به این نتیجه 
ها و روز با آنچه در گذشته بوده، تفاوتگرایی انسان امرسد که دینداري و معنویتمی

انسان امروز به جاي آنکه بخواهد خود را به سنت دینی -1تمایزاتی به شرح زیر دارد: 
خاصی پایبند کند و از دین رسمی و ایدئولوژیک بهره ببرد، به سمت تجربه کردن دین و 

این باشد که تنها یک قائل به تواندانسان امروز نمی- 2؛ شخصی کردن آن روي آورده است
و دیگر ادیان باطل هستند؛ در عوض به دهددین، بر حق بوده و راه صحیح را نشان می

معنویتی جامع و کلی که جاري در تمام ادیان حتی در نفس آدمی و در طبیعت است، 
ـ هاي فکريتوجه به صورت ظاهري دین، آداب و مناسک، غالب- 3؛ معتقد شده است
افل دینی و اماکن مقدس، تبعیت و تقلید از رهبران دینی و گذشتگان، ایدئولوژیک، مح
فردي داده است اي درونی و برداشتی تر شده و جاي خود را به تجربهرنگهمه و همه کم

).39- 59: 1383(کرمانی، 
عنوان تحقیقی است که توسط محمدرضا تاجیک، ؛فالون دافا: جنبش نوپدید دینی-

عنوان یک این تحقیق به فالون دافا بفه امینی به انجام رسیده است.سعیده امینی و عاط
پردازد که طرفداران زیادي را در سطح جهان به خود جلب کرده جنبش نوپدید دینی می

این تحقیق، شعار اصلی این جنبش جن، شن، رن یعنی حقیقت، ياست. بر پایه
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یسم ریشه دارد اما در عین حال خود را خواهی و بردباري است و در بودیسم و تائوئنیک
لی هنگجی؛ رهبر این جنبش؛ تائوئیسم به دنبال تزکیه يداند. به عقیدهتر از آنها میکامل

کید دارد أذهن است. اما فالون دافا بر هر دو نوع تزکیه تيبدن و بودیسم به دنبال تزکیه
د آن به صورت حرکتی و یک مورد مور4دهد که ئه میتمرین را ارا5که براي انجام آنها 

آن به صورت مدیتیشن است. بطور کلی در این تحقیق نخست تعریفی از جنبش ارائه 
اختی مطرح و اصول عقیدتی و شنهاي دینی از منظر جامعهشده، سپس علل وقوع جنبش

ياي نشانهش به گونهدر بخش پایانی این جنبهاي آن مدنظر قرار گرفته و نهایتاًبنیان
).1389(تاجیک و همکاران، شناسانه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

ب) تحقیقات خارجی
يهاي نوین دینی دربارهدیدگاه جنبش«اي با عنوان در مقاله،)2003(1پیتر تورك-
بر ارائه داده، موارد زیر را مطرح نمود:CESNURکه در کنفرانس » مجارستانيجامعه

هاي نوین دینی در ت فرهنگی در مجارستان میزان پذیرش جنبشطبق یک بسته سیاس
در Szegedجوامع مختلف مورد مطالعه قرار گرفت، دپارتمان مطالعات مذهبی دانشگاه 

اي را مند) سه مرحلهنظاممجارستان این فرصت را داشت که یک پژوهش سیستماتیک (
خاص يط خودشان در یک جامعههاي نوین دینی از روابچگونگی ارزیابی جنبشيهردربا

هاي ساخت یافته با رهبران جنبشهاي نیمهاول شامل مصاحبهيد. مرحلههرا انجام د
هاي مختلف بود و اي بین اعضاي جنبشدوم یک پیمایش پرسشنامهينوین دینی و مرحله

زیر به پایان رسید و نتایج2در فاز سوم تحقیق با یک به اصطالح تحلیل مرام یا عقیده
حاصل شد:

سیس شدند أهاي مذهبی مختلفی در کشور تکلیساها و سازمانکمونیسم،يپس از دوره
هاي جدید گرایش دهند، که براي مجارها جدید و نو بودند. جنبشو به فعالیت خود ادامه می

ها را نیز متوسط یا خنثیو رسانهکنندمجارها را نسبت به خود دوستانه تلقی میيجامعه
ها خواستار کنند. علیرغم رضایت عمومی در خصوص آموزش عمومی، یک سوم آنارزیابی می

هاي هاي کلیسایی دولتمدارس خاص خود در آینده هستند. با توجه به سیاستبرخورداري از 
ها را بهترین گزینه سوسیالیستـ هاي نوین دینی اتحاد لیبرالجنبشمابعد کمونیست،

آمیز علیه کلیساهاي به سیاست تبعیضيعیت خاص به هر حال نتیجهدانند. این موقمی

1 Peter Torok
2 creed-analysis
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ـ، کشور به شدت بین لیبرال2002اصطالح تاریخی است. در انتخابات پارلمانی سال 
ملی تقسیم شده بود. تقسیم مشابهی نیز بین کلیساهاي ـها و احزاب مسیحیسوسیالیست

تر است، یافت ین دینی جدید و قدیمیهاي نوکوچکتر، در جایی که خط جدایی بین جنبش
ـتر فقط احزاب مسیحی ملی را بر نیروهاي لیبرالهاي نوین دینی قدیمیشود. جنبشمی

تري را در ها نیز در آینده وضع قوانین محدودکنندهآندهند،میترجیحهاسوسیالیست
ه مشخص است، طور کهمانهاي کلیسایی جدید خواهند دید.سیس سازمانأخصوص ثبت و ت

ثیرگذار در رشد و أتوصیفی دارد و عوامل سیاسی و اجتماعی تياین تحقیق بیشتر جنبه
دهد.هاي جدید بصورت جامع مورد بررسی قرار نمیگسترش جنبش

الیزابت آروك يهاي دینی جدید نوشتهجنبشتحت عنوانپژوهشی یکتاب-
ادیان جدید در آمریکا و اروپا فراهم کرده يتحلیلی جامع درباره، )2005(انتشارات راتلج، 

ها و هاي ضد این فرقههاي مختلف و جنبشها و نحلهو به بررسی نبرد میان این فرقه
ها ها از سوي رسانهاین اثر به چگونگی توصیف این جنبشجوامع کلیسایی پرداخته است.

ها، تلقین عقاید مذهبی و دانشگاهیان پرداخته و بر مشکالت عینیت ذاتی در زبان این فرقه
هاي دینی؛ مؤسسات و جنبشيو قیاس آنها تمرکز کرده است. نقاط عطف پژوهش درباره

هاي فرقههاي ضدهاي دینی و آکادمیک، پاسخ جنبشحکمت نهادي؛ نماي کلی فرهنگ
هاي جدید، برخی از پروتستان به این جنبشدینی؛ پاسخ کلیساي کاتولیک روم وجدید 

روند.اوین و فصول این کتاب به شمار میعن
هاي هجده سال در میدان: انواع جنبش«اي با عنوان مقاله)، 2008(1ماریو مارنیف-

المللی ندر کنفرانس بی» 2008تا 1990اي هنوین دینی در بلغارستان را در طول سال
هاي نوین ستفاده از روش اسنادي انواع جنبشلندن ارائه نموده است. او در این مقاله با ا

دهد، تنوع دامنه اند، را شرح میدر بلغارستان بوجود آمده1990ال دینی را که بعد از س
هاي شبههايو گروه"3المللی براي شعور کریشنابینيو جامعه2هاي یگانگیشامل جنبش

هاي مختلف ها بر اساس شاخص) است. تنوع بین جنبشAqua Sourceمذهبی (مثل ـ
اجتماعی، گروه يدانش در مورد مذهب، جنس، سن، طبقهمانند وابستگی مذهبی پیشین،

مختلف گذار از کمونیسم از يسه مرحلهدر این مقاله قومی، میزان رشد تشریح شده است:
شوند:مشخص میچنین ي نوین قومی هالحاظ ظهور انواع مختلف جنبش

1 Mario Mrinof
2 unification movement
3 ISKCON, word rejecting
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پیدایش يبوسیلهـ رد کردن گذشته کمونیسميدوره:1990ي شروع از دهه-1
-2007هاي شوند و در طول سالمشخص می"1نفی دنیا"هاي نوین دینی که با جنبش
به زوال گراییدند.1990
رشد ـتصادياقيهاي گذار در دورهترین سالسخت:1990يدههيدر میانه-2
ها وجود داشت.neo-pentecostalمثل "2انطباق با دنیا"هاي با نام اي در گروهفزاینده
اما پس از پیوستن که هنوز خیلی مشهور نیست، "3تأیید دنیا"نوع دیگر با نام -3

اند. در بلغارستان اروپا به سمت فعالیت عمومی حضور پیدا کردهيبلغارستان به اتحادیه
هاي نوین دینی شامل ساخت واقعیتی است که از هاي اجتماعی نسبت جنبششواکن

مذهبیون،هاي نوین دینی، مذاهب سنتی، ضدسوي والدین و خویشاوندان اعضاء جنبش
هاي نوین دینی، وکال، پزشکان گراها، مراجع حکومتی، فعاالن حقوق بشر، خود جنبشملی

.4شودشناسان مطرح میو جامعه
شناسی تاریخی است و در بین آثار مرور نوعی تحلیل جامعهيدارندهوق در برتحلیل ف

توان در نها باشد. از این تحلیل بعنوان یک الگو میآترین جامعهيشده، شاید در زمره
هاي اي که در درون یک بستر تاریخی ظهور و گسترش جنبششناسانهتحقیقات جامعه

دهد، استفاده نمود. نوپدید دنی را مورد بررسی قرار می
هاي دینی جدید، به در تحقیق خود با عنوان زنان و جنبش،)2003(الیزابت پاتیک-

دهد که هاي دینی جدید پرداخته و نشان میرسی نقش زنان جوامع غربی در جنبشبر
هاي دینی جدید نسبت به سایر مذاهب کالسیک، ارزش بیشتري زنان، بدلیل آنکه جنبش

دهند، هاي بیشتري به آنها میند و در سیر و سلوك معنوي، آزاديائل هستبراي زنان ق
ند. وي با بررسی نقش زنان در   دهگونه ادیان از خود نشان میگرایش بیشتري به این

هاي دینی جدید نظیر جنبش اوشو، جنبش آگاهی کریشنا و جنبش ترین جنبشمهم
ها معرفی کرده است.ر این جنبشگذار دثیرأبراهما کوماریس، زنان را افرادي ت

هاي نوپدید دینی را به ترتیب در ارتباط کریس سایدز جنبشتحلیل الیزایت پاتیک و 
ثیر عوامل سیاسی و اجتماعی أدهند و تبا عواملی نظیر اینترنت و زنان مورد بررسی قرار می

گیرد.مان در آنها مورد بررسی قرار نمیأهاي نوپدید دینی تودر رشد فرق جنبش

1 world rejecting
2 world-accommodating
3 world affirming
4 http://www.cesnur.org/2008/london_marinov.htm
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پژوهشچارچوب نظري
هاي اجتماعی و انسانی، خصلتی چندبعدي دارند. به همین خاطر، انتخاب یک رویکرد پدیده

در واقع نظریات نماید.ها امري دشوار و گاه غیرممکن مینظري خاص جهت بررسی این پدیده
سازند و از ته میباشند که تنها یک بخش از واقعیت را برجسشناسی به مثابه عینکی میجامعه

ها تبیین جامعی از آن ارائه یک از نظریهاز طرفی، به تعبیر گیدنز، هیچمانند.سایر ابعاد غفول می
توانند با اي جهات دیگر میها از برخی جهات با یکدیگر تداخل دارند و از پارهدهند. این نظریهنمی

: 1374آمیز فراهم سازند (گیدنز، رافهم ترکیب شوند تا درك معقولی از جوانب عمده رفتار انح
هاي که از طریق گزینش تلفیقی بهینه از نظریهاسترو، سعی این مطالعه بر این ). از این136

ها در باال گذشت)، به شناخت و مرتبط و مقتضی و ادبیات تجربی موضوعی مرتبط (که شرح آن
در این مقاله ثر بر آن دست یازد.ؤمهاي اجتماعی در جامعه و عواملتبیین بهتري از وقوع آسیب

ي مبنایی و از نظریهيگرامشی بعنوان نظریهيبه تناسب موضوع و عنوان تحقیق، از نظریه
تکمیلی استفاده خواهد شد.يعنوان نظریهکاستلز ب

گرامشی یک نظام سیاسی و اجتماعی براي تداوم بقاي خود نیازمند يبر پایه نظریه
مدنی و به وقوع پیوستن فرایند ادغام يجامعهيارگانیک در حوزهعملکرد روشنفکران

هاي هژمونیک در نظام سیاسی در صورتی به دنبال عنوان سوژهباشد. در واقع کارگران بمی
تغییر نظام سیاسی و اجتماعی نخواهند بود و امیدوار به پیگیري منافع خود در چهارچوب 

ها و کارگر در ارزشيطبقه1ود که فرایند ادغامنظام سیاسی اجتماعی مستقر خواهند ب
داري صورت پذیرد. به وقوع پیوستن فرایند ادغام مسلط در نظام سرمایهيهنجارهاي طبقه

هاي تجاري و ... خواهد ها، احزاب، مدارس، اتحادیهمرهون عملکرد نهادهایی نظیر رسانه
انیک باعث هژمونیک شدن نظام بود. به عبارتی عملکرد این نهادها و روشنفکران ارگ

هاي گوناگون گردد. گرامشی از مفهوم هژمونی به منظور توصیف حاالت و شیوهسیاسی می
وي بین کنترل اجباري که نماید.کنترل در دسترس گروه اجتماعی مسلط نیز استفاده می

شد و کنترل بادر واقع کنترل از طریق اعمال اجبار مستقیم یا تهدید به استفاده از زور می
بینی و هژمونی گروه اجماعی که در طی آن افراد از روي میل و رغبت خودشان را با جهان

نهادها و يشود. وي عالوه بر این به بحث دربارهسازند، تمایز قائل میمسلط همسان می
کنترل اجباري و نها این دو شکل اساسی از کنترل (پردازد که از طریق آهایی میفعالیت

اجبار در بهترین شکلش از طریق نهادهاي سرکوبگري شود.ل اجماعی) اعمال میکنتر

1 Articulation
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شود، در حالی که رضایت به نظیر دولت، خصوصاً ارتش، پلیس و سیستم جزایی اعمال می
مدنی نظیر کلیسا، نظام آموزشی و خانواده يذهنی و از طریق نهادهاي جامعهيشیوه

ثیر مادي و أنهادها هم داراي تيمعتقد است که همههمه گرامشیگردد. با ایناعمال می
باشند، و بر این اساس در عالم واقع اجبار و رضایت با ثیر ذهنی بر افراد میأهم داراي ت

شوند. به عبارتی مرتبط دانستن اجبار با نهاد دولت و یکدیگر به احتمال زیاد ترکیب می
شود.ق باشد، امري آرمانی محسوب میمدنی بیش از اینکه امري مطليرضایت با جامعه

هاي گرامشی، بورژوازي در جوامع دموکراتیک غربی قدرتش را از طریق دیدگاهيبر پایه
ترین چالش براي قدرت کند و بر این اساس بزرگکنترل هژمونیک و مبتنی بر اجماع اعمال می

ها و ساختارها رخ دهد؛ به روساختاربایست که در قلمرو فکري و سیاسی مربوط بورژوازي می
بایست که جنگ مواضع را با هدف کند که گروه مسلط نوظهور میلذا وي پیشنهاد می

به راه آزادسازي ذهنیت افراد از تحریفات ایدئولوژي بورژوازي و از طریق فرآیند نقد هژمونیک
ي اقدام به بورژوازيهاي متناقض جامعههایشان از فعالیتسازي تناندازد و به منظور آزاد

بعد از فتح این مواضع و با تثبیت ایدئولوژي جدید، از ها نماید.سرنگونی تدریجی این فعالیت
مستقیم به منظور براندازي نهایی استحکامات دفاعی و نظامی بورژوازي يتاکتیک حمله

ی گرامشيمنطقی بحث مذکور ما را به نقش روشنفکران در اندیشهيشود. ادامهاستفاده می
هاي ایجاد آن در رساند. در واقع گرامشی عالوه بر بحث پیرامون هژمونی به بررسی مکانیسممی

روشنفکران رهنمون ياین امر ما را به دیدگاه نظري گرامشی دربارهپردازد.جامعه نیز می
بارت به عاند.اند که مسئول پایداري یا تغییر اجتماعیاز نظر وي روشنفکران گروهیسازد.می
نگري مردم در جامعه دارند گیري آگاهی و جهانگر، روشنفکران نقشی اساسی در شکلدی

). گرامشی برداشتی گسترده از مفهوم روشنفکران داد. در واقع این مفهوم به 130: 1978(فمیا، 
هاي اند و در حوزههاي فنیشود که داراي سطح باالیی از ظرفیتکسانی اطالق میيهمه

هاي خود را اعمال هاي اجرایی و سیاسی رهنمودها و دستورالعملرهنگ و حوزهتولید، ف
ري نظام اند که به پایداشنفکران، تنها روشنفکران ارگانیککنند. از بین خیل عظیم رومی

روشنفکران ارگانیک ماهیتی    باید توجه داشت کهرسانند.سیاسی و اجتماعی یاري می
اند، در سطوح ن وابستهآاي را که به قشر خودآگاهی جمعی طبقهشناختی دارد. اینجامعه

کنند، در عین اینکه تا حدي از آن سیاسی، اجتماعی و اقتصادي شکل داده و آن را تدوین می
؛ کنداجتماعی، قشر روشنفکر ارگانیک خود را تولید میيطبقه استقالل دارند. هر طبقه

روشنفکر ارگانیک دارد که نقش اصلی آن تولید و بازتولید دار یک قشر سرمایهيبنابراین طبقه
دار از طریق نهادهاي فرهنگی جامعه استسرمایهيهژمونی فرهنگی، ارزشی و اخالقی طبقه
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شود، ها و فیلسوفان را شامل نمیاز نظر ایگلتون این گروه فقط ایدئولوگ).138: 1389(پناهی، 
گیرد؛ هاي صنعتی، اقتصاددانان، معلمان را در بر میبلکه طیفی از فعاالن سیاسی، تکنسین
مردم فاصله دارند، روشنفکران ارگانیک فعاالنه در يبرخالف روشنفکران سنتی که با عامه
ارتباط میان يورز صرف و حلقهاند تا اندیشهدهندهزندگی اجتماعی شرکت دارند؛ سازمان

شی اعتقاد داشت که فعالیت روشنفکران ). گرام189: 1381(ایگلتون،اندفلسفه و مردم
ارگانیک براي تدارك عقاید هژمونیک اساسی است. این روشنفکران که در صدد تحکیم 

مدنی يکنند که جایگاه آنها در جامعهط هستند از طریق نهادهایی عمل میایدئولوژي مسل
توان در ها را میلوپکها وها، مدارس، انجمن، کل صنعت نشر، کتابخانهاست. مطبوعات و اساساً

اند و در ین نهادها ساختار مادي ایدئولوژيايبه نظر گرامشی همهگونه نهادها قرار داد.ذیل این
گیرند.ي طبقه یا طبقات هژمونیک قرار مینهایت در خدمت نشر و گسترش ایدئولوژ

سی دینی حاضر، نظام سیايگرامشی و در نظر داشتن موضوع مقالهينظریهيبر پایه
ایران اگر نتواند که الگوي دینی خود را هژمونیک سازد موجبات عدم يدر جامعه

سازد.مشروعیت و عدم اعتماد به نهادهاي سیاسی را فراهم می
مدنی اعم يجامعهيدر واقع عدم اعتماد به نظام سیاسی با تمامی متعلقات آن در حوزه

هاي ان مبلغان دینی این نظام سیاسی و نیز رسانهاز روشنفکران ارگانیک یعنی روحانیون بعنو
اعتمادي به این دو نهاد و از سوي سو سبب بیاي آن از یکارتباط جمعی بعنوان ابزار رسانه

گیري یک هاي دیگر و نهایتاً شکلدیگر موجب اعتماد به الگوهاي مرجع دیگر و اعتماد به رسانه
ه خود را در غالب گرایشات نوپدید دینی نشان شود ک(هویت مقاومت) مینظام هویتی جدید

گیري نظام هویتی جدید بعنوان هویت مقاومت که خود را در قالب دهد. در واقع شکلمی
گیري هویت عدم شکليدهد امري است که در نتیجههاي نوپدید دینی نشان میگروه

در واقع بر اهد شد.نظریه کاستلز ایجاد خويبخش از سوي نظام سیاسی بر پایهمشروعیت
گرامشی و کاستلز در صورتی که نظام سیاسی در یک جامعه بتواند خود را ينظریهيپایه

گردد، تحت عنوان هویت مشروعیت هژمونیک سازد نوع هویتی را باعث تداوم آن نظام می
د نماید. عدم کارایی نظام سیاسی در ایجاد هویت مطلوب اجتماعی باعث ایجابخش ایجاد می

مدنی و از سوي نهادهاي دیگر تحت عنوان هویت مقاومت يهایی دیگر در درون جامعههویت
گردد.می

ی تحت عنوان هویت مقاومت مطرح ما، هویتياي نظیر جامعهطبیعتاً در درون جامعه
باشد، به چالش بخش را که رکنی مذهبی میشود که رکن اساسی هویت مشروعیتمی

اهللا، فالون دافا، شعور کیهانی و اکنکار همگی در ید دینی نظیر ایلیا رامهاي نوپدهبکشد. گرو



25بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی مؤثر بر گرایش به ...

عدم پذیرش نظام هویتی دینی و سیاسی که از سوي نظام حاکم در ایران و توسط 
گردد، داراي اشتراك هستند. در هاي مختلف تبلیغ میروشنفکران ارگانیک نظام در رسانه

و کاستلز هاي نظري گرامشی ل ترکیب دیدگاهنظري که محصويواقع در قالب یک گزاره
توان چنین گفت که هژمونیک نشدن نظام هویتی دینی از سوي نظام سیاسی باشد، می

هاي نوپدید دینی در ایران بستر سیاسی و اجتماعی الزم را براي نسج و گسترش گروه
به شکل توان را میمفهومی تحقیق مدل فوق،يهنظریدو با توجه به فراهم خواعد ساخت.

:ترسیم نمودذیل 

مدل مفهومی پژوهش: 1نمودار 

هاي تحقیقیافته
هاي پاسخگویانویژگی

درصد دیگر را مردان به خود اختصاص 45آماري را زنان و يدرصد از جامعه55
سال واقع شدند. 20-25درصد) در گروه سنی 31اند. اکثریت نسبی پاسخگویان (داده

درصد از پاسخگویان 8/57اند. سال سن داشته30تا 26درصد دیگر بین 5/29ضمن آنکه 
اند. افراد داراي مدرك درصد دیگر را مجردین به خود اختصاص داده5/41را متأهلین و 

درصد 61آماري را تشکیل دادند. زادگاه يفوق دیپلم و لیسانس، بیشترین بخش از جامعه

هژمونیک نشدن نظام 
سیاسی دینی

اعتمادي به نظامبی
سیاسی دینی

عدم مشروعیت نظام
سیاسی دینی

تغییر الگوي مرجع
نیونروحا

ملیاعتمادي به رسانهبی

مرجعاعتماد به الگوهاي
دیگر

هاي خارجیاعتماد به رسانه

گیري نظام هویتیشکل
مقاومتی

گرایشات نوپدید دینی
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درصد از پاسخگویان شاغل بوده و پس از این افراد 3/36اسخگویان شهر است. از پ
خویش را ياند. اکثریت نسبی پاسخگویان درآمد ماهیانهدار قرار داشتهدانشجویان و خانه

درصد 8/66اند. ضمن آنکه هزار تا یک میلیون و دویست هزار تومان اعالن داشته600بین 
باشند. اکثر پاسخگویان از قوم سال است که ساکن تهران می10از پاسخگویان بیش از 

) هستند.5/28) و ترك (8/41فارس (
ها حاکی از آنست که اکثریت پاسخگویان به حد کم و اصالً به نهادها، همچنین یافته

مسئوالن کشور و نظام سیاسی اعتماد داشته و در حد کم و اصالً به مشروعیت نهادها، 
ظام سیاسی معتقدند. ضمن آنکه غالب پاسخگویان در حد زیاد به مسئوالن کشور و ن

هاي خارجی اعتماد دارند. نیز اعتماد و در حد متوسط به باال به رسانهي ملی، بیرسانه
اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد داراي هویت مقاومتی بوده و 

سیاسی کشور معتقد هستند. در عین حال در حد کم و اصالً به هژمونیک شدن نظام 
هاي فرهنگی، سیاسی، اخالقی و پوششی به ترتیب الگوي مرجع غالب پاسخگویان در حوزه

ترین ي آنان بوده و روحانیون در پایینهااساتید دانشگاه، هنرمندان خارجی، والدین و معلم
هاي نوپدید به جنبشاند. ضمن آنکه اکثریت پاسخگویان در حد متوسطی قشر قرار گرفته

دینی گرایش دارند.
هاي تحقیق موارد زیر قابل بیان است:در عین حال در بررسی سئوال و فرضیه

:ي اول تحقیقال و فرضیهؤس

هاي نوپدید و گرایش به جنبشهژمونیک شدن نظام سیاسی دینی بین ضریب هبستگی :1جدول
دینی

نتیجهداريعنیسطح ممیزان ضریب همبستگیتعدادمتغیرها
و هژمونیک شدن نظام سیاسی دینی 

ید فرضیهتأی000/0- 400259/0هاي نوپدید دینیگرایش به جنبش

به همین دلیل باشد، میSig=000/0>05/0شود که مقدار مشاهده می1با توجه به جدول
باشد.ر میداشود و این رابطه معنیتایید می1Hرد و فرض0Hدرصد فرض95با اطمینان 

توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر هژمونیک شدن نظام همچنین بر اساس این جدول می
يرابطهانگربینیاکهباشددرصد می- 9/25هاي نوپدید دینیو گرایش به جنبشسیاسی دینی 
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این مسئله بدین معنی است که با هژمونیک نشدن نظام سیاسی . باشدیمریمتغدونیبمعکوس
یابد.افزایش میهاي نوپدید دینیگرایش به جنبشینی،د

دوم تحقیق:يال و فرضیهؤس

هاي نوپدید دینیبین مشروعیت نظام سیاسی و گرایش به جنبشضریب هبستگی :2جدول
نتیجهداريسطح معنیمیزان ضریب همبستگیتعدادمتغیرها

بین مشروعیت نظام سیاسی و گرایش 
تأیید فرضیه000/0-400267/0د دینیهاي نوپدیبه جنبش

به همین دلیل می باشد، Sig=000/0>05/0شود که مقدار با توجه به جدول مشاهده می
باشد.دار میشود و این رابطه معنییید میأت1Hرد و فرض0Hدرصد فرض95با اطمینان 

بین مشروعیت نظام توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیرهمچنین بر اساس این جدول می
يرابطهانگربینیاکهباشددرصد می- 7/26هاي نوپدید دینیسیاسی و گرایش به جنبش

گرایش به ،مشروعیت نظام سیاسیبدین معنی که با کاهش . باشدیمریمتغدونیبمعکوس
یابد.آنها افزایش میهاي نوپدید دینیجنبش

ي سوم تحقیق:ال و فرضیهؤس

هاي نوپدید دینیو گرایش به جنبشاعتماد به نظام سیاسیبین ب هبستگی ضری:3جدول 
نتیجهداريسطح معنیمیزان ضریب همبستگیتعدادمتغیرها

و گرایش اعتماد به نظام سیاسیبین 
تأیید فرضیه000/0- 400427/0هاي نوپدید دینیبه جنبش

به همین دلیل باشد، میSig=000/0>05/0با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار 
باشد.دار میشود و این رابطه معنییید میأت1Hرد و فرض0Hدرصد فرض95با اطمینان 

اعتماد به نظام بین توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر همچنین بر اساس این جدول می
يرابطهانگربینیاکهباشددرصد می- 7/42هاي نوپدید دینی و گرایش به جنبشسیاسی
گرایش به بدین معنی که با کاهش اعتماد به نظام سیاسی،. باشدیمریمتغدونیبمعکوس
یابد.افزایش میهاي نوپدید دینیجنبش
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چهارم تحقیق:يال و فرضیهؤس

هاي نوپدید دینیو گرایش به جنبشملیيبه رسانهياعتمادبیبینضریب هبستگی :4جدول 
نتیجهداريسطح معنییزان ضریب همبستگیمتعدادمتغیرها

و گرایش ي ملیرسانهبه ياعتمادبی
تأیید فرضیه005/0+4004/32هاي نوپدید دینیبه جنبش

به همین دلیل باشد، میSig=001/0>05/0شود که مقدار با توجه به جدول مشاهده می
همچنین ؛باشددار میاین رابطه معنیشود ویید میأتاول يویژهيفرضیهدرصد 95با اطمینان 

و ملیياعتماد به رسانهگفت شدت همبستگی بین دو متغیر بیتوان بر اساس این جدول می
میمستقيرابطهگربیاننیاکهباشد+ درصد می4/32آنان هاي نوپدید دینیگرایش به جنبش

. باشدیمریمتغدونیب

پنجم تحقیق:يال و فرضیهؤس

و گرایش به (از روحانیون به سایر مراجع) تغییر الگوي مرجعبینضریب هبستگی :5جدول
هاي نوپدید دینیجنبش

نتیجهداريسطح معنیمیزان ضریب همبستگیتعدادمتغیرها
به بین تغییر الگوي مرجع و گرایش

تأیید فرضیه001/0- 4008/35هاي نوپدید دینیجنبش

به همین دلیل باشد، میSig=001/0>05/0شود که مقدار میبا توجه به جدول مشاهده
همچنین ؛باشددار میشود و این رابطه معنییید میأتدوميویژهيفرضیهدرصد 95با اطمینان 

و گرایش به توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تغییر الگوي مرجعبر اساس این جدول می
ریمتغدونیبمعکوسيرابطهگرانبینیاکهباشدمیدرصد- 8/35پدید دینیهاي نوجنبش

هاي گرایش به جنبشبدین معنی که با تغیر الگوي مرجع از روحانیت به سایر مراجع،.باشدیم
یابد.افزایش مینوپدید دینی
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ششم تحقیق:يال و فرضیهؤس

هاي نوپدید دینیبشو گرایش به جنهاي خارجیاعتماد به رسانهبینضریب هبستگی :6جدول
نتیجهداريسطح معنیمیزان ضریب همبستگیتعدادمتغیرها
هاي خارجی و بین اعتماد به رسانه

تأیید فرضیه4004/48000/0هاي نوپدید دینیبه جنبشگرایش

به همین دلیل باشد، میSig=000/0>05/0شود که مقدار با توجه به جدول مشاهده می
؛ همچنین باشددار میشود و این رابطه معنییید میأتسوميویژهيفرضیهدرصد 95با اطمینان 

و هاي خارجیگی بین دو متغیر اعتماد به رسانهتوان گفت شدت همبستبر اساس این جدول می
دونیبمیمستقيرابطهنگربیانیاکهباشد+ درصد می4/48پدید دینی هاي نوگرایش به جنبش

.باشدیمریمتغ

هفتم تحقیق:يال و فرضیهؤس

هاي نوپدید دینیو گرایش به جنبشگیري هویت مقاومتشکلبینضریب هبستگی :7جدول 
نتیجهداريسطح معنیمیزان ضریب همبستگیتعدادمتغیرها

و گرایشگیري هویت مقاومتشکل
تأیید فرضیه4002/39001/0هاي نوپدید دینیبه جنبش

به همین دلیل با باشد، میSig=001/0>05/0شود که مقدار ل مشاهده میبا توجه به جدو
همچنین بر اساس این ؛باشددار میشود و این رابطه معنییید میأتهفتميفرضیهدرصد 95نان اطمی

و گرایش به گیري هویت مقاومتتوان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر شکلجدول می
. باشدیمریمتغدونیبمستقیميرابطهانگریبنیاکهباشددرصد می2/39هاي نوپدید دینیجنبش

یابد.افزایش میهاي نوپدید دینیگرایش به جنبشگیري هویت مقاومتی، بدین معنی که با شکل

تحلیل رگرسیون چند متغیره
گانه چندجا و جداثیر یکأرگرسیون چند متغیره، روش تحلیل نیرومندي است که میزان ت

اي دهد. معموالً از رگرسیون براي متغیرهاي فاصلهمتغیر مستقل را بر متغیر وابسته نشان می
توان از آن استفاده کرد. در و با مقداري خطا، در مورد متغیرهاي ترتیبی نیز می؛کننداستفاده می
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ي ز رابطهاین پژوهش میزان تأثیر هر یک از متغیرهاي مستقل که قبالً از طریق آزمون پیرسون ا
هاي نوپدید دینی) برخوردار بودند، در داري با متغیر وابسته، یعنی (گرایش به جنبشمعنی
يپدید دینی) به روش ورود همگانی، در معادلههاي نورات متغیر (گرایش به جنبشتغیی

وارد متغیرها، با هم يهمه1اند. در روش ورود همگانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهرگرسیون
جا با هم مورد بینی تمامی متغیرها را یکتواند، پیشیشوند، و این روش میي رگرسیون میمعادله

ه در اند، کغیر مستقل با هم وارد معادله شدهارزیابی قرار دهد. در این پژوهش ابتدا، هفت مت
جدول زیر نشان داده شده است.

یضرایب رگرسیون چند متغیره به روش همگان: 8جدول 

Bضریب نام متغیرها
ضریب استاندارد 

S.E

ضریب تعدیل 
Betaشده 

مقدار 
tآزمون 

tداري سطح معنی

923/2004/0__423/2829/0مقدار ثابت
299/0038/0239/0722/3001/0ملیياعتمادي به رسانهبی

349/0087/0224/0019/4000/0خارجیياعتماد به رسانه
036/0- 101/2- 160/0111/0- 337/0هویت مقاومتی

014/0- 460/2- 212/0222/0- 522/0اعتماد به نظام سیاسی
024/0- 039/2- 202/0182/0- 488/0مشروعیت نظام سیاسی

060/0023/0132/0589/2010/0الگوي مرجع
304/0273/0127/0012/2027/0هژمونیک شدن نظام سیاسی

R=639/0تغیري به روش ورود همگانی هفت متغیر فوق، به مقدارضریب رگرسیون چند م

دار است. ضریب تعیین ) معنیF،000/0=Sig=193/54درصد (99داري بیش در سطح معنی
درصد از کل واریانس گرایش به 36باشد که حدود است و بدین معنا می2R=356/0بدست آمده

درصد دیگر به سایر 64اشد و حدود بینی قابل پیشدینی با این هفت متغیر هاي نوپدیدجنبش
هاي باشد. در ادامه، با استفاده از ضرایب استاندارد به دست آمده در رگرسیونمتغیرها وابسته می

شود.فوق، تحلیل مسیر و تعیین اثر متغیرها بر یکدیگر بررسی می

1 enter



31بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی مؤثر بر گرایش به ...

تحلیل مسیر
ري هویت مقاومتی بر گرایش به گیدهد که اثر شکلتحلیل آثار متغیرها نشان می

، اثر هژمونیک نشدن نظام سیاسی دینی بر گرایش به - 111/0هاي نوپدید دینی جنبش
گیري هویت مقاومتی خارجی در شکلي، اثر اعتماد به رسانه127/0هاي نوپدید دینی جنبش

- 042/0هویت مقاومتی گیري ها بر شکله، اثر تغییر الگوي مرجع از روحانیون به سایر گرو321/0
و اثر 549/0اثر هژمونیک نشدن نظام سیاسی دینی بر عدم مشروعیت ساسی نظام سیاسی دینی 

است.459/0اعتمادي به نظام سیاسی دینی بر هژمونیک نشدن نظام سیاسی دینی بر بی
به اعتماديدهند که میزان تأثیر مستقیم بیهمچنین مقادیر استاندارد پارامترها نشان می

و اثر عدم مشروعیت نظام سیاسی بر 293/0خارجی يملی بر اعتماد به رسانهيرسانه
اعتمادي به نظامی سیاسی همچنین تأثیر مستقیم بیاست؛- 192/0ي ملی اعتمادي به رسانهبی

اعتمادي بهنین تأثیر غیر مستقیم بیاست. همچ- 222/0هاي نوپدید دینی بر گرایش به جنبش
ضرب گیري هویت مقاومتی برابر با حاصلاز طریق تغییر الگوي مرجع بر شکلنظام سیاسی دینی 

دهند که مسیر هژمونیک نشدن است. نتایج نشان می004/0یعنی حدود - 042/0در - 098/0
ملی، اعتماد به ياعتمادي به رسانهنظام سیاسی دینی، عدم مشروعیت نظام سیاسی دینی، بی

هاي نوپدید دینی آثار زیادي بر یکدیگر گیري هویت و گرایش به جنبشرجی، شکلي خارسانه
ماند، ولی مسیر شود و در مدل باقی میدارند و معنادار هستند، فلذا این مسیر تأیید می

گیري هویت مقاومتی و گرایش به اسی دینی، تغییر الگوي مرجع، شکلبه نظام سیياعتمادبی
تواند از مدل حذف شود.پدید دینی بیانگر این موضوع نبوده و میهاي نوجنبش
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گیري نتیجه
هاي نوپدید شناختی، گرایش به جنبشدد این امر بود که از منظر جامعهحاضر در صيمقاله

و یک مدل نظري مناسب را براي تشریح گرایش به دینی را مورد واکاوي نظري قرار دهد
گونه هاي مزبور فراهم سازد تا با توسل به آن اوالً بتوان به فهم صحیحی در مورد رواج اینگروه

هاي آتی ریزيها و برنامهسازيها رسید و ثانیاً از آن بعنوان یک الگوي راهبردي در تصمیمجنبش
در این حوزه استفاده نمود.

، موارد زیر هاترین آنکه از جمله مهمشد هایی نهایت منجر به شناختتایج این تحقیقن
:است

هاي نوپدید بر طرفداران و ایجاد تعارضات گفتمانی و ارزشی اثرات جنبشمشخص شدن- 1
.ها نسبت به ساختار فرهنگی، هویتی و اجتماعی کشوردر میان آن

هژمونیک نشدن نظام 
سیاسی دینی

عدم مشروعیت نظام 
سیاسی دینی

بی اعتمادي به رسانه 
ملی

اعتماد به رسانه 
خارجی

بی اعتمادي به نظام 
سیاسی دینی

تغییر الگوي مرجع 
حانیت به دیگران)(از رو

شکل گیري هویت 
مقاومتی

هاي گرایش به جنبش
نوپدید دینی

127/0

459/0549/0

098/0-

042/0-

192/0-

293/0

224/0

321/0
132/0

239/0
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هاي گروه در صورت هاي نوپدید به خارج از حلقهتسري این جنبشينحوهنشان دادن- 2
.تقویت و پایداري در سطح جامعه

هاي هاي نوپدید دینی با جنبشمکانیسم ایجاد پیوند جنبشيروشن کردن شیوه- 3
.معارض فرهنگی و اثربخشی در سطح جامعه

ده هاي نوپدید دینی انجام شي جنبشدر عین حال تحقیقاتی که در ایران در زمینه
است، اغلب بصورت نظري و ترجمه بوده و کمتر پژوهش تجربی صورت گرفته است. عالوه 

نده و راهی به سوي تبیین پیش    ماتحقیقات در سطح توصیف باقیبر این بسیاري از 
هاي دسته از تحقیقاتی که در آنها تبییناتی صورت گرفته نیز بیشتر جنبشآنبرند. نمی

رویارویی هاي تحصیلی، هویت قومی، ط با متغیرهایی طبقات، رشتهنوپدید دینی را در ارتبا
ساله و پوشش قوي ، عوارض ناشی از جنگ هشتشدنجهانیي، پدیدهسنت و مدرنیته
گرایی معرفتی، محرومیت ي دینی، نسبی، تجربهاي امپریالیسم تبلیغاتیفرهنگی و رسانه

دهند. این در حالی است بررسی قرار میموردهاي ارزشی و انتظارات ارزشیتوانایینسبی، 
ها متفاوت بوده است. در واقع در این گونه پژوهشحاضر اساساً با اینيکه نوع نگاه مقاله

ها، در سطح پژوهش، ضمن نگاه نظري به موضوع و چگونگی پیدایش و جذب افراد در فرقه
ياعتمادي به رسانهي بیهاثیر متغیرها و معرفـ تحلیلی به بررسی تأتوصیفیيمطالعه

خارجی، هویت مقاومتی، اعتماد به نظام سیاسی، مشروعیت نظام يملی، اعتماد به رسانه
هاي سیاسی، تغییر الگوي مرجع و هژمونیک شدن نظام سیاسی بر گرایش به جنبش

نوپدید دینی پرداخته و ضمن مشخص نمودن تأثیر فردي هرکدام از متغیرها بر متغیر 
هاي نبشبه صورت ورود همگانی، تأثیر متغیرهاي فوق را بر گرایش و جذب در جوابسته، 

ضمن آنکه در این پژوهش به بررسی شدت ارتباط نوپدید دینی مشخص نموده است؛
درونی متغیرها با یکدیگر پرداخته است.
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