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 مقدمه

م و استوار است، دود م شودىهر آنچه سخت دنهر. رودىو به هوا  يـویآنچه مقدس اسـت،

م يانآخر، آدمو دست شودىم و عقـل بـا وضـع شوندىناچار وىزنـدگىواقعـيتبـا صـبر

كـارليفجمـالت، توصـ يـنا.)111: 1389بـرمن،(روبرو گردنـديشروابط با همنوعان خو

میكار قدرتمند طمع يته،مدرن. ماركس از روزگار انسان در عصر مدرن است كـه مانـدىرا

ه درآوردن سلطهيرزیبرا ايىابا چيزيچاز و و يـفلط ياركار را نه با زور، بلكـه بسـينندارد

م آمده است،يدپدتهيكه به دست مدرن يستنىز های يوهش« يدنزگيربه تعب. دهدىپنهان انجام

ب همای سابقهىما را به شكل  هـایىدگرگون. دور كرده اسـتىنظم اجتماعىسنت انواعۀاز

اقسـامۀاز همـ شـان يرونىبiو هم در گسـترىدرونiهم در گستر يتهدر مدرنیو جاریسار

تحـول هـا،ىدگرگون يـناۀجملـاز.)1383:379 يليـپ،ف(ترنـد ژرف يش،پیها در دوره ييرتغ

د هویها از جنبهيند. انسان عصر مدرن است ينىنگرش در يـتمهم انسـان اسـت؛ چراكـه

بهىطوِل زندگ تغ يژهو همه، و د يـندى،و جـوانىنوجـوان ييردر طول توسعه  يگـراغلـب بـا

م يـن،د. شودىميردرگيتو شخصيتهو يندهایفرا ۀبـا ارائـ يزهـاچيرسـا يـاندرواقـع در

و نحو بiپاسخ هو كـه بـهیوجـودیهاا سؤالبرخورد وجـودىشخصـ يـتطور معمـول در

چىام؟ من كه هستم؟ هدف از زندگ دارد، مانند از كجا آمده  دارىجهان معنـياآ يست؟من

م  يـن،دىشناسـ مطرح در جامعه هایيهاز نظر يكى.)11: 1996ساروگلو،( شودىاست؟ مربوط

 يكپـارچگىر، معتقـد اسـت بـرخالف برگـ. برگر است يترپ جهان يستزىچندگانگيهنظر

افـراد، آنـان را بـهiروزمـرىگونـاگون زنـدگیهـا مـدرن بخشۀدر جامعـ يمى،جوامع قد

مىو تجربيىمعنایها جهان و غالباً ناسازگار مـرتبط  يـادآوربرگـر،. كننـدىكامًال متفاوت

ا شودىم يركنـار سـادرىسـنتۀجامع يكپارچگىزدن مدرن با برهمۀدر جامعيطشراينكه

كـه سـاختهيىمعنـایهـا از جهان يكـى.)87: 1381برگـر،(دارد زداينـدهيند يریعوامل، تأث

ازيتآن هـداۀاست كه قصـد آگاهانـىاست، نظام آموزش يتهعصر مدرن جهـان يـكفـرد

خـود يـهنظرۀبرگر، در ارائـ.)76: 1381برگر،(است يگردىبه درون جهان اجتماعى،اجتماع

بهبه دانشگا  يرپـذيرترينعنوان تأث بـه يانو به دانشـجو يتهمدرنىاز حامالن اساس يكىعنوانه

. داشته استىقشر توجه خاص

ا يتـرپیبر آن اسـت تـا بـا چـارچوب نظـرىسع يق،تحقينا در بـه ينـه،زم يـنبرگـر در
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دیها سنجش مؤلفه هويرتأث ينى،مدرن، نگرش ديتدانشگاه بر و رابطـه ينىمدرن، نگرش

د مدرننيب و .پرداخته شود داریينبودن

ا كلى طور به ازيناهداف : پژوهش عبارت است

ــأث بررســى ــر گراىدانشــگاه يالتتحصــيرت ــىد هــایيشب و بررســ ين ــان ــأثىجوان يرت

اىدانشگاه يالتتحص ا يابىمنظور دستبه. مدرن در افرادیها مؤلفه يجادبر درينبه اهـداف

شد پاسخيرزیها به سؤال يانپا .داده خواهد

غ ياندانشجو ينىد هایيشگراينبياآ-  وجود دارد؟ىتفاوت يردانشجويانو

غ ياندانشجوينبياآ- ىامور، تفـاوت يدنكشو به چالش يشيدندرباره اند يردانشجويانو

 وجود دارد؟

 دارد؟يرافراد تأث جهان يستزىبر چندگانگىدانشگاه يالتتحصياآ-

هـاآن ينـىد هـایيشدر افـراد بـر گرا يشـيدگىو اندیگر پرسـش يـهداشتن روحياآ-

 است؟ يرگذارتأث

 تعريف مفاهيم

و دين  داری دين
از نظريند. توجه دارديندىو تجربىجمعیها به جنبهيندىشناخت جامعهۀبرگر در مطالع

س نيو همچنـیفـردىبه زنـدگىاست كه به كار معنابخشیاعتقاد-ىشناخت يستمىبرگر،

ا. آيدىمىجمعىبه زندگىبخش نظم ديناز بهيننظر، یسـو عبـارت اسـت از نگـاه انسـان

ه غمهنظام مقدس كه شامل و .)5: 1388 پور،ىكرم( شودىم انسانيرموجودات، چه انسان

تبیدر تالش برا 1960و 1950دو دههىط در و گـالكو يكـا،در آمر يـند يـينفهـم

مىكلiاستارك، پنج حوز بو از را مطرح كردند كـه عبارت يانادينشترك ی،اعتقـاد: انـد

پیفكرى،تجربى،مناسك ایبعد اعتقاد. يامدیو م يـنكه در  شـود،ىمقالـه بـه آن پرداختـه

مكه گيردىرا در برميىباورها د يروانپ رودىانتظار آن ين،آن . هـا اعتقـاد داشـته باشـند بـه

ا آن مسلم؛ كه نـاظر بـهایيهپایباورها: كردنديمباور تقس را به سه نوع ينىدیباورهاينها

و معرفـ شهادت و صـفات اوسـت، باورهـاىدادن به وجود خداونـد كـه گرا؛ يـتغایذات

ن ــد از خلقــت انســان، نقــش انســان را در راه و خواســت خداون ــلهــدف ا ي ــه ــنب هــدف ي
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وينتـأمیها كه شامل روش ساز؛ ينهزمیو باورها نمايدىبازم و اهـداف خواسـت خداونـد

بایاست كه بشر براایىاصول اخالق .)6ى،نوده( به آنها توجه كنديدتحقق آن اهداف

ديلنظر دان به استىاصلیوجودیها مرتبط با پرسشیها از پاسخیا مجموعهينبل،

ایو. گروه با آن مواجه استهركه  د كندىمیادعا پافشارينبر یها از گونـه يكـىينكه

ذپاسخ ازىانسـانیهـا است كـه همـه گروهىاصلیها به پرسش شعوریانسان در شـناخت

يىها پرسـشی،وجودیها پرسشينتر از مهم.)134: 1388بكفورد،(خود با آن مواجه هستند 

ك و راه زنـدگ ينكـها. خـود داردىتيسـاست كه هر انسان از ىاز كجـا آمـده اسـت، هـدف

ــرا يســتچ ایو ب ــادن يــنچــه در  بعــد. سرنوشــت او چــه خواهــد شــد يــتو درنهااســت ي

نیاعتقاد چنيزسنجه گالك ا. استيىها پرسشينشامل  يـفتعر يـببـا تركيقتحقيندر

ديند و سنجه گالك تنها يدگاهاز زمیبعد اعتقاد،بل نيرسـاز سـا ينـهكـه اسـت، يـزبعـدها

.شودىمىبررس

 يزاسيونمدرن

چنيزاسيومدرن يل،سطح تحل ترينىدر انتزاع كـه مـاكس وبـر شودىمىمنته يزیبه آن

ب. اسـت يدهنام» از جهانيىزدا افسون«  ينـدفرا يـكمسـتلزم يزاسـيون،مدرن تر، يـقدق يـانبـه

ــه يعنــى. اســت ســازی يویدن و علــم جــا طور نظام ب ــد، عقــل و يگزينمن نهادهــا، اعتقــادات

.)241: 1381 صاری،ان( شودىمىمذهبیكردارها

ىشناخت از منظر جامعهيتهو

هو«: گويدىميتهويفبرگر در تعر يترپ اسـت كـه در آن افـراد بـه يقـىطر يت،منظور از

ميفتعر ايتهو. پردازندىخود ازىآگـاهينسـاختار معـيكازىبخش معنا،ينبه و اسـت

.)84: 1381برگر،(» است يدارشناسانهپد يفىتابع توص رو،ينا

 مدرنيتهویها مؤلفه

ر،برگر مىهويت مدرن آنا دارای چند مشخصه شد داند كه در ادامه به . ها اشاره خواهد

هايى در فرد وجـود دارنـد كـه در اثـر فراينـد ترديد، ويژگىبى. هويت مدرن، باز است
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كم اجتماعى مى شدن اوليه،  شـوند، امـا فـرد مـدرن حتـى بـا ورود وبيش برای هميشه تثبيـت

ومى باقى» ناتمام«همچنان فردی،سالى به مرحله زندگى بزرگ فرد.است» مستعد تغيير«ماند

و هويت فقـط در زمينـه آشـنايى بـا جهان نـه هــای ديگـر، بلكـه دربـاره خويشـتن نيـز بــه هـا

. رسدمى» پيچيدگى«

مـدرن، فـرد در جهـانى بسـيار در اكثـر جوامـع پـيش. است1شده تفكيك،هويت مدرن

مى منسجم مىدرنتيجه چنين جهـانى. برد تر به سر و مقـدر . نمـود در چشـم او جهـان پايـدار

سـازی هـر های اجتماعى، به نسبى برعكس فرد مدرن، با توجه به تجربۀ خود از كثرت جهان

مى يك از آن ومى پردازد؛ درنتيجه، نظم نهادی تـا حـدی واقعيـت خـود را از دسـت ها دهد

مىج از نظم عينى نهادها، به قلمرو ذهنيت فرد جابه» تأكيد واقعيت« فـرد بـرای يـافتن. شـودا

مىدر وجو ازپـيش بـه جسـت خويشتن در واقعيـت، بيش» جای پای« پـردازد تـا درون خـود

.بيرون از خود

انگاشـتۀ اساسـى برخالف جامعۀ پـيش از مـدرن كـه پيش.است2هويت مدرن انديشنده

مى،جهان اجتماعى در تغييـر اندازی پيوسـته فرد را با چشم،شود، جامعۀ مدرن بديهى تصور

و معــانى اجتمــاعى رودررو قــرار مى و او را بــه انديشــيدن وامــى از تجــارب ايــن. دارد دهــد

ــه و ب ــرد ــت ف و ذهني ــى ــان بيرون ــت جه ــيدن هوي ــز انديش ــودی او را ني ــت وج ويژه موقعي

.گيرد دربرمى

و. اسـت3يافتـه فرديـت طور مشـخص بـهسرانجام، هويـت مـدرن آزادی، خودمختـاری

وص حقوق فردی به و احكام اخالقى دارای اهميت بنيادين، مسلم فرض شده ورت دستورها

.)84: 1381 برگر،( شوند حتى به امری متمايز از ميان ساير حقوق فردی بدل مى

شـده عنوان معيار سنجش هويـت مـدرن انتخاببه» انديشندگى«ۀمؤلف،در تحقيق حاضر

پيونـد نزديكـى،ها داشتن ساير خصيصهاين مؤلفه عالوه بر دربر،است؛ چراكه به نظر محقق

ايمان است كه در بسياری مـوارد بايـد،داری داری دارد؛ زيرا يكى از اركان مهم دين با دين

و آن و تفكر قرار گرفته . ها را مغلوب كند در مقابل تعقل

1. Differentiate 

2. Reflective 

3. Individuated  
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 چارچوب نظری

هـای حوزهبرگر در دورi اول زندگى خود به اين نظريه معتقد بود كه هرچه جامعه به سمت

مى آگاهى مدرن به از رود، نمادهای دينى رنگمى پيش و دين كاركرد اصلى خود را بازند

های نوين دينى در سه دهۀ آخر قرن بيستم ماننـد انقـالب اما با خيزش جنبش. دهد دست مى

و همچنــين طرفــداری كليســا از انقالبيــون  و جنــبش همبســتگى در لهســتان اســالمى ايــران

و ديگــر نقــاط آمريكــای التــينساندنيســت نيكا نظريــۀ سكوالريزاســيون بــه،راگوئــه

و نظريه كشيده چالش برگر نيـز در انديشـۀ. پديد آمد1هايى تحت عنوان سكوالرزدايى شد

و اين نظريه را اشتباه بزرگ خود ناميد .خود تجديدنظر كرد

به«: رد نظريه اول او به اين نتيجه منتهى شد كه بگويد جز در مـواردی، بـه دنيای امروز،

و در جاهايى هم مذهبى دو اسـتثنا،البتـه برگـر؛»تر از گذشته است اندازه گذشته دينى است

مى فراينــدبــرای  و ديگــری خرده؛كنــد ســكوالرزدايى ذكــر فرهنــگ يكــى اروپــای غربــى

و بين المللى كه حامالن آن كسانى با تحصيالت عالى نـوع غربـى، خاصـه در علـوم انسـانى

.)16: 1388پور، كرمى(اندىاجتماع

و معـانى ذهنـى رابطـه شناختى برگر اين است كه بين داده فرض روش پيش ای های عينى

ای از معانى اسـت كـه رشته» آگاهى زندگى روزمره«ديگر عبارت ديالكتيكى وجود دارد، به

و برخوردهـای زنـ به فرد مجال مى اش دگىدهد تا راه خود را از ميان رويـدادهای معمـولى

آن.دگير با ديگران در پيش هـا بـا ديگـران سـهيم اسـت، يـك كل اين معـانى، كـه فـرد در

 شـناختى برگـر بـا تأثيرپـذيری از رهيافـت پديدار. سـازد خاص را مى2اجتماعى جهان زيست

اگزيستانسياليستى بر اين نظـر اسـت كـه انسـان بـرای سـاختن جهـان خـود، خـود را بيـرون

مى معانى خود را بر واقعيت،ن كه انسانبه اين بيا؛افكند مى بـراين اسـاس،. كنـد هـا تحميـل

و معنايى كه در جهان وجود دارد، همـان معـانى درونـى خـود انسـان اسـت كـه  تمامى نظم

،انسـانى ها را بر واقعيت حمل كرده است، يعنى هـر محصـول زيستى خودش آنبراساس تجربه 

بودن يعنى زيسـتن در مقام انسان.)7: 1388ور،پ كرمى(گرفته معانى ذهنى اوست صورت شكل
 
1. Desecularization  

2. Social life – word  
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مى در يك جهان، زيستن درون واقعيتى كه نظم داده مى و به زندگى معنا همـين. بخشد شود

اين. دد بيان آن استدرص» زيست جهان«خصوصيت بنيادی هستى آدمى است كه اصطالح 

از جهان هم زيست، هم و : ماعى استبقای صيانت خود، اجت لحاظبهنظر منشاء

مى شدi آن برای زنـدگى انسـان، بـه عرضهنظم معنايى بر شـود طور اجتمـاعى برقـرار اسـاسو

نمادهـا برای فهم كامل واقعيت روزمره هـر گـروه انسـانى، تنهـا درك. يابد ادامه مىتوافق جمعى 

د بـرآن، بايـ افـزون. های فردی كافى نيسـت متقابل برآمده از موقعيت يا الگوهای ويژه كنش

و الگوهای خاص درون آن جای گرفته ساختار معنايى فراگيری را نيز فهميد كه اين نمادها

مى،طور اجتماعى پديد آمدهو معانى مشترك خود را كه به .)1381:72برگر،( گيرند از آن

ساز كه همـه افراد از طريق نوعى نظم معنايى يكپارچه،ای از تاريخ بشر طى بخش عمده

ايــن نظــم. رســيدندمى» يكپــارچگى«گيــرد بــه وت جامعــه را دربرمىهــای متفــا بخش

معنای ساده اين نظـم بـرای فـرد ايـن بـود كـه. نظمى دينى بوده است معموالً،بخش وحدت

ــه ــای يكپارچ ــه نماده ــاز ب ــان بخش س ــره طور يكس ــدگى روزم ــف زن ــای مختل در ه اش را

های فراينـدر، خـواه درگيـر در فرد خواه در كنار خـانواده يـا حـين انجـام كـا. گرفتند برمى

و مراسـم رسـمى، پيوسـته در همـان عمومى يا هنگام شركت در جشـن در. بـود» جهـان«ها

روزمـره های گوناگون زندگى بخش. گونۀ ديگری است به مدرن، موقعيت معمولى افرادجامعۀ

و غالباً ناسـازگار مـر افراد آنان را به جهان و تجربى كامًال متفاوت مىهای معنايى . كننـد تبط

تنهـانه شدن اين چندگانه. بندی شده است در حد بسيار شديدی تقسيم معموالً زندگى مدرن

. ای نيز در سطح آگاهى دارد در سطح رفتار اجتماعى، بلكه تظاهرات عمده

مى های جامعهفراينددر بسياری موارد چندگانگى حتى درون يابـد؛ امـا پذيری اوليـه راه

ثانوی در جامعـه پـذيری های گونـاگون جامعهفراينـدمسـتلزم معمـوالً اوج اين چنـدگانگى

از.مدرن است از های جامعهفرايندبسياری پذيری ثانوی، در قالب نهادهای رسمى آموزشى

پـذير ای معـين جامعه های مختلف آموزشى كه فرد را برای حرفه مهدكودك گرفته تا دوره

مى مى ا.يابند كنند، تجسم هـدايت فـرد از يـك جهـان اجتمـاعى،هافرايندين قصد آگاهانه

ای كـه از قبـل های معنايى يعنى واردكردن او درون نظام«: درون جهان اجتماعى ديگر است

و تربيت او در چارچوب آن الگوهای رفتار اجتماعى با آن ای كـه تجربـۀ ها آشنا نبوده است

آن قبلى .)73: 1381برگر،(»اند ها آماده نساخته اش او را برای
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مى پذيری را به دو دسته كلى دسته نهادهای جامعه،برگر حامالن اوليه نهادهـا: كند بندی

و حامالن ثانوی با توليد فنى در ارتباط طور مستقيمبهكه  فىفراينـداند نفسـه بـا چنـين ها كـه

. كننـدمى توليدی مرتبط نبوده اما در مقام كارگزاران ناقل بـرای آگـاهى ناشـى از ايـن منبـع عمـل

تـرين ايـن عنوان مهم طوركلى بـه تـوان بـه را مى2جمعىو ارتباط1نهادهای آموزش همگانى

هـای، وسـايل ارتباطهای آموزشـى مـدارس مردم دائماً، از طريـق برنامـه. حامالن ثانوی ذكر كرد

و تصويری، انواع آگهى و غيره در معرض هجوم انديشـه صوتى و الگوهـای های تبليغاتى ها

فنرفت مى اری، كه با توليد در اثـر ايـن امكـان اشـاعه. گيرنـد آورانه پيوند ذاتى دارند، قـرار

مى،گسترده، برخى از اين مضامين از حامالن اوليه مضـامين سـپس بـا اين. كنند استقالل پيدا

مســتقيمى بــه وابســتگى گونــه هيچاش بينى مــدرنى كــه در شــكل كــامًال پيشــرفته ادغــام در جهــان

.)51: 1381برگر،(شوند مجاری متعدد منتشر مىی عملى توليد فنى ندارد از طريقفرايندها

مى زيست شدن ويژه بر تأثير چندگانهبه،برگر در طـول. كنـد جهان بر حوزه ديـن اشـاره

بخش اعظمى از تاريخ وجود دين در ايجـاد چتـری فراگيـر از نمادهـا بـرای يكپـارچگى بـا 

های جهان زيســت شــدن بــا چندگانه. عهــده داشــته اســتمعنــای جامعــه، نقشــى اساســى بــر 

مى طور اجتماعى، ايـن وظيفـه قـديمى ديـن بـه هـای پـس، بخش ازاين. شـود جـدی تهديـد

و نظام . آينـد های معنايى كامًال ناسازگار درمى گوناگون زندگى اجتماعى تحت اداره معانى

آن برای سنت و نهادهای نماينده نه های دينى هـای سازی ايـن كثـرت جهانچهتنها يكپار ها،

و جـامع ديـن از واقعيـت، از درون، يعنـى درون اجتماعى در قالب جهـان زيست بينى واحـد

در وضعيت حاكى از وجود چندگانگى، فـرد. شود آگاهى شخصى فرد به پرسش گرفته مى

و معـانى، ارزش به ناگزير با ديگرانى مربوط مى و شود كه به باورهای او اعتقادی ندارند هـا

و گاهى اوقات متضادی بر زندگى نتيجـه جـدا از سـايردر. اند شان حاكم اعتقادات متفاوت

.زداينده دارد عوامل مؤثر در اين راستا، چندگانگى نيز تأثيری دين

در-شـناختى روان لحاظبه شدن چندگانه فرايند اجتمـاعى منزلـت بـديهى معـانى دينـى

، عمـومىو دائمى اجتمـاعىف دينى از واقعيت، در نبود تأييدتعاري. برد آگاهى فرد را تحليل مى

و در عوض به موضوع خصلت قطعى خود را از دست مى مى دهند .شـوند هايى انتخابى بدل

1. Mass education 

2. Mass communication  
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به باور دينى از اين . صورت فردی تحصيل شود پس حكم تجربه جمعى را ندارد، بلكه بايد

ــر ــنودی،برگ ــى از ناخش زي يك ــدگانگى ــى از چن ــتهای ناش را جهان س ــاعى های اجتم

ــه های كثرت ســاخت. نامــدمى» خانمــانىبى« طور گرايانــه جامعــه مــدرن زنــدگى افــراد را ب

و تحـركمى فزاينده در. سـازند ای دستخوش كوچنـدگى، ناپايـداری انسـان مـدرن، مـدام

و غالبـاً متضـاد، تغييـر موقعيـت زندگى روزمرi خود، بين زمينه های اجتماعى بسيار متفاوت

در خانمانى نشئتبى. دهد مى گرفته از زندگى اجتماعى مدرن، ويرانگرترين جلـوه خـود را

خواه هنجاری ديـن را بـا بحـران جـدی،شناختى يقينى عمومى، خواهبى. يابد حوزه دين مى

تـأمين قطعيـت نهـايى در مواقـع بـروز،كـار ويـژi ديـن. رو سـاخته اسـت نمايى روبـه موجه

از اضطراری بههای ناشى در. سختى تكان خورده است وضعيت بشری با بروز بحـران دينـى

مسـئله وقتـى بـا. ای مابعـدالطبيعى يافتـه اسـت اجتماعى نيز جنبـه» خانمانىبى«،جامعۀ مدرن

شــود كـه بـه كــاركرد قـديمى ديـن، يعنــى آنچـه مـاكس وبــر وضـوح بيشـتری آشـكار مى

رو؛ناميده است، نظر افكنيم» دادباوری« بهيعنـى تبيـين ای كـه گونـه يـدادهای زنـدگى بشـر

و عذاب برای او معنادار شوند ديـن همـواره در طول تـاريخ بشـر،. تجارب معطوف به گناه

تحـوالت فراگيـر بسـياری را بـه انجـام،مدرنيتـه. باورهايى بوده اسـت كننده چنين داد تأمين

و فناپذيری وضع بشری را بـه و شكنندگى ب رسانيده است اما تنهايى نيـادی تغييـر نـداده طور

از،آنچه را مدرنيته به انجام رسانيد. است تضعيف اساسى تعاريف واقعيت بود كـه تـا بـيش

مى تحمل وضعيت بشری را آسان،آن .)181: 1381برگر،(كرد تر

 روش تحقيق

مى منظور سنجش نگرش هرچند روش تحقيق كّمى به زعم تواند پركـاربردتر باشـد امـا بـه ها

و بـيش از اينكـه نيـاز بـه،ن نوشتارنويسندi اي نگرش دينى چيزی فراتر از يك نگرش است

و اندازه مى،گيری داشته باشد سنجش و عميقى را و درك درونى طلبـد كـه بـه تحليـل فهم

و تحقيـق معنای ذهنى كنشگران بپردازد، ازاين رو روش تحقيـق كيفـى ارجـح دانسـته شـده

.های عميق است حاضر متكى بر مصاحبه

ــق ــن تحقي ــه،در اي و روان ب ــاوره ــايى از روش مش و پاي ــار ــزايش اعتب ــانى منظور اف درم

شده محوری كه يك روانشناس آمريكايى به نام كارل راجرز مبدع آن بوده، استفاده مراجع
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و وظيفه مشاور در اين روش،ترين اصل اين روش مهم. است اعتماد بر آگاهى مراجع است

و هــای نــه اســتفاده از روش و ارائــه راهكارهــا، بلكــه، ايجــاد فضــائى مطمــئن آزمايشــگاهى

و يافتن راه : 1382راجـرز،(حل توسط خود فرد اسـت راهنمايى مراجع برای رويارويى با خود

مى،راجرز.)25 و معتقد اسـت مراجـع در صـورتى توانـد خويشـتن خـويش را نمايـان كنـد

 مرور بـه كه اين اعتماد كندو به آن اعتماد احساس راحتى داشتهحقيقت را بگويد كه با مشاور 

از آنجا كه تحقيق علوم اجتماعى قادر بـه ايجـاد. آيد زمان در طى جلسات مشاوره پيش مى

و آشنايان قبلى كـه اعتمـاد چنين فضايى نيست، انتخاب افراد مصاحبه شونده از ميان دوستان

بهو صميميت پيش ف مرور ازاين مىزمان ايجادشده است، اين .گرداند رض را نيز محقق

و13نفر است كه از اين تعداد18در اين تحقيق تعداد نمونه جامعه نفـر5نفـر دانشـجو

و روش نمونــه. باشــند غيــر دانشــجو مى از بــر اســاس اصــول گيری در روش تحقيــق كيفــى

ی گيری، بـرا بـر اسـاس ايـن نـوع از نمونـه. شده اسـت گيری هدفمند يا نظری استفاده نمونه

در محقق با افرادی تماس برقرار مى،گردآوری اطالعات بررسـى زمينۀ موضوع تحـت كند كه

و كافى يا جنبه و شناخت مناسب گيری در ايـن روش نمونـه. باشند هايى از آن دارای اطالعات

ديگر، حجـم نمونـه بـه عبارت كه خاص تحقيقات كيفى است، تعداد افراد مورد مصاحبه، به

13در اين تحقيق نيـز پـس از مصـاحبه بـا.االت مورد بررسى بستگى داردسؤ1اشباع نظری

و به،غيردانشجو5دانشجو شد دست اشباع نظری و اين تعداد مصاحبه كافى دانسته . آمده

مى نخستين آن داده.، پژوهش كيفى سه جزء داردطور كلى به تـوان از منـابع ها است كه

و اسناد و فيلم حاصل كرد مختلف نظير مصاحبه، مشاهده يا،دوم.و مدارك ترتيبات عملى

مى هايى گام آن اند كه پژوهشگران و سازمان توانند از . هـا اسـتفاده كننـد دادن بـه داده ها برای تفسير

ها مقولـه هـا، تعيـين سازی، فروكاهى يا تأويـل داده شوند از مفهوم مىتشكيل معموالً اين ترتيبات 

و با استفاده از ويژگى و در پايان نسبت ها و ها با استفاده از ويژگى دهى مقوله ابعاد و ابعـاد ها

سـازی، مفهوم. اره اخبـاریذگـ ها به هم از طريق شماره دهى مقوله دهى يا نسبت در پايان ربط

و ربط فروكاهى، مقوله مى پردازی .)33: 1391استرواس،( نامند دهى را اغلب كدگذاری

و اتمام مصاحب كههپس از انجام و سپس يادداشتشد ها جمـالت،در مرحلۀ اول. ضبط
 
1. Theoretical saturation  



 1395بهار، چهارموم، شمارهسسال 16

و سـپس از ايـن جـدول مهم در جدولى با عنوان جدول سطر به سطر توصيفى يادداشت شد

و يا تك و جدول ديگری تهيه گرديد نيز جمالت تكراری در مرحلـه. مورد حذف گرديده

و نتيجـه جـدولى تحـت بعد هرچند جمله با مفهوم يكسان در قالب يـك كـد قـرار گرفتنـد

در مرحله آخـر نيـز كـدهای تفسـيری بـا تحليـل گفتارهـا بـه. عنوان جدول تفسيری گرديد

و ارتبــاط بــين آن و تبيينــى در كنــار هــم قرارگرفتــه و ترتيــب منطقــى هــا مشــخص گرديــد

 ها، جهان درنهايت چگونگى ارتباط متغيرهـای مـوردنظر كـه عبـارت از چنـدگانگى زيسـت

شد تغييرات عقيدتى، و عقايد دينى بود با يكديگر سنجيده .انديشيدگى

 های تحقيق يافته

 جدول تبيينى دانشجويان

یبعد اعتقاد و جستجو  تغييرات تفكر
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 جدول تبيينى غيردانشجويان

ها تحليل يافته

و دانشجويان مصاحبه مى ارشد كارشناسىشونده در دو مقطع كارشناسى پـس.دنكن تحصيل

مصشاز مهيّا شده از افراد پرسيده شد كـه در ادامـه بـه شـرح سؤاالت مطرح،احبهدن شرايط

مى آنها . شود پرداخته

در بـه دنبـال پاسـخ،موردسنجش قـرار گرفـت1بعد اعتقادی كه با پرسش شماره هايى

و باورهای غايت رابطه با باورهای پايه درباره وجود خدا، و خواست خـدا گرا دربارi هدف

با. ای بود باورهای زمينه و چگونگى خلقت سـه رويكـرد كلـى بـه در ارتباط وجود خداوند

شك: دست آمد افـرادی كـه بـه. رويكرد علمـىو رويكرد كامًال مذهبى،رويكرد همراه با

و رفتارشان هيچ شـكو شـبهه  مـثًال ای نبـوده اسـت؛ باورهای مذهبى يقين داشتند در گفتار

 پذيرش مرجع تقليد

 افزايش اطالعات دينى

 اطالعات محدود درباره
 نظريات انتقادی

 نبود مطالعه در اوقات فراغت
و اعمال روزانه

عدم تفكر با توجيهات مذهبى

 ارتباط با افراد مذهبى

پ ذيرش مرجع تقليدعدم

و يقين به پذيرش
 های دينى آموزه
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تأ،فهيمه مـن كـًال بـا ايـن«:گويـدمىگونـه كيـد ايندانشجوی كارشناسى علوم اجتماعى با

چـون چيـزی؛غربى كامًال مخالفم بااينكه خودم ميخونمشون ولى كامًال مخـالفم های نظريه

مى،كه تو قرآن نوشته مىراكنه بعد انسان اينه كه خداوند اول اين دنيا رو خلق و خلق  كنـه

و حوا شناسـى جامعه ارشـد كارشناسىدانشـجوی،مـريم.»دونيم كه همـه مـىرا داستان آدم

چـون دربـاره. ايه كه به دين گره ميخـوره به نظر من اين شعر كامًال يك مقوله«:معتقد است

و نمىبری، اينكه از كجا اومدی به كجا ميخوای  و نه رفته تونـه هـيچ برای هيچ آدمى نبوده

از»حرفى بزنه سـنت اسـالمى نشـئتو در ادامه با تأكيد بر اينكه پاسـخ او بـه ايـن سـؤاالت

ــرد مى ــدمى،گي ــه:گوي ــوده انســان تــوش شــكل گرفت ــه عــالم ذری ب ــده. ي دانشــجوی،مائ

 آنهـارياضى برخالف فهيمه كه مدعى است در عين مطالعه مباحـث علمـى ارشد كارشناسى

مى«:گويدمى،را قبول ندارد من رشـته انسـانى نبـودم،.دونم نمى،گى من از اين چيزايى كه

و حوااطالعاتم  و زندگى بوده كه خونديم يعنى همون آدم اونـا رو قبـول دارم. در حد دين

.»اصالً نخوندم كه بخوام دربارش نظر بدم همچين چيزی نداشتيم اصًالورها اين نظريه

از نشـان،های جهـان برخى از افراد مانند مهـدی معتقدنـد كـه مشـاهده پيچيـدگى هايى

و اين فهمـه يكـىمى،همه اطـراف خودشـو ميبينـه آدم اين«:گويدمىگونه حضور خداست

مى. هست ديگه ای از افـراد بـا ميـان عـده در ايـن.»كنـه يه مديری هست كه اينجـا رو اداره

مى شكو عدم شناسـى بـا جامعه ارشـد كارشناسىزهره دانشجوی مثًال؛گويند قطعيت سخن

و حضـور جمالتى كه نشان خـدا تـوأم بـا شـكو برخـى دهنده تمايل او به پذيرش خلقـت

و به دنيا اومدن يه جنين كـه تـو«:گويدمى،تناقضات منطقى در ذهنش است وقتى به خلقت

مى،شكم مادرشه آخـه چجـوری ميشـه. بينم واقعاً ميشه به وجود خدا پى بردمى،كنم توجه

خل. اين چيزا؟ هميشه اين چيزا برای من سؤاله و ايـن هنوز خودم به اين سن رسيدم برای قت

بـه يـه. ای پيدا كـنم كـه بـه يـك اطمينـان صددرصـد برسـم كننده چيزا نتونستم جواب قانع

مىهمچنين زيبا.»چيزايى اعتقاد دارم به يه چيزايى نه ببين ايـن موضـوعيه كـه«: گويد چنين

و حوا بودند مثًال. مجهولهو من برام مبهمه  از) با حالت شـك( همون اول آدم چجـوری مـا

مـا،و قبـول دارمربعد اگه به استناد قرآن بخوايم بگيم كه مـن قـرآن دوولد كرديم؟اول زا

دونم ميخـواد باهـامون بـازی كنـه، نمـى. خليفه خداييم رو زمين، البد يـه سـری عروسـكيم

و با بيان اينكه به قرآن كه نشان،»واقعاً  دهنده شكو تمايل به پذيرش باورهای مذهبى است
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و چگونگى خلقت بـرای وی مـبهم رش قطعى مسئلهمعتقد است؛ اما پذي و حوا ای مانند آدم

و زيبا در عين باور بـه خـدا است، و،در كل چنين افرادی مانند زهره در چگـونگى خلقـت

و دسته سوم افرادی هستند كه با محافظه. حضور خدا شك دارند كاری از خدا سـخن گفتـه

و اتفـاق بـراییها گر ارجحيت نظريـه بيان آنهاالبته ديدگاه  و باورهـای آنهـاعلمـى اسـت

و از اين قبيل موضوعات را پذيرا نيستند و حوا دانشجوی،محمد. مذهبى درباره خلقت آدم

. آلـى بـوده مـواد. تكامل بوده. نظريه علمى ديگه خوب همون«:گويدمىكارشناسى عمران 

به...بعد يك سری اتفاقاتى ای بـوده عقيدهو نكه پشتش تفكراي اتفاق بيشتر اعتقاد دارم، كًال

.»دونمه يا نه اوووم جواب من بهش نمى

و يا عدم اعتقاد و جهان آخرت است،اعتقاد به خدا افـرادی. زمينه اعتقاد به دنيای ديگر

و خدا اعتقاد دارند كه به آموزه ،مـريم. بـه آخـرت معتقـد هسـتند،های دينى درباره خلقت

بهـشو قلبـى مطمئـنم لحاظ بـهمـن.و آدم بايد بپـذيره ديگـهرچيزايى مثل معاد«:گويد مى

نه لحاظبهايمان دارم ولى  مى. چطوری اتفاق افتادنش و ازش او.»ترسـم هميشه بـرام مبهمـه

و معاد برايش مبهم است اما خـود را درگيـر آن نمى و در عين اينكه چگونگى آخرت كنـد

ت بر اساس آموزه نيـز باوجوداينكـه،مهدی. حقق خواهد يافتهای دينى ايمان دارد كه معاد

به برخى از موارد شك دارد اما به آخرت معتقد است اما با ديدگاه شخصـى خـودش يعنـى 

و قبول دارم كه اون دنيـا وجـودراصل قضيه«: اعتقاد به آخرت بدون رويكرد محدودكننده

رو قبـول دارم ولـى نـه اون دنيـا. دارمبه خيلـى چيـزا شـك. هرچيزيو قبول ندارم البته. داره

به.»اينكه خودمو محدود كنم و خلقت دو،يقين نرسـيده بودنـد افرادی كه در اعتقاد به خدا

شناسـى جامعه ارشـد كارشناسىفردی مانند ريحانه دانشجوی. ديدگاه درباره آخرت داشتند

مى«: گويدمى،كه درباره خلقت نظر واحدی ندارد . ريـم كنم جـايى نمـى به نظر خودم فكر

مى حس مى ،سـپيده.»بينـى كنم هرچى بد انجام ميدی باالخره يه جور سزاشـو تـو ايـن دنيـا

مى،از قبل«:گويدمىگونه درباره اعتقاداش اين .كردم كه آره مـا از يـه جـايى اومـديم فكر

. كنم ازونجـايى ولـى اآلن فكـر مـى. گـرديم ديگـه كنيم بعد به يه جـايى برمى زندگى مى . .

جا خالصه ميشه، زنـدگيم همينجـاس همين. از كجا اومدم قراره برم جايى يا نميرم دونم نمى

به شكو عدم.»يا نه؟ مِـ قطعيت در گفتار سپيده كه مِـاصطالح بـا و مىن ون صـحبت كـرد

و همچنين با حركات پراسـترس دسـتانش سخنانش ناگهان قطع مى و مباحث درهم شده شد
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كـه انتظـار گونـه همانكه به يك نظريه علمى معتقد هسـتند گروه سوم. مشاهده بود نيز قابل

دن مى شايد دنيـای. آخرت رو قبول ندارم«: گويدمى،نفيسه مثًال؛اگرايانه دارنديرود ديدگاه

و جهـنم ای باشه ولى برای من تصّوری مثل تناسخ قابل قبـول ديگه در ادامـه.»تره تـا بهشـت

و باورهـای زمينـه نوع ديدگاه افراد،اين باورهای پايه و راه زنـدگى ای درباره هدف خلقت

كـه باورهـای-فهيمـه. ها چيسـت بينى كـرد كـه پاسـخ توان پيش اما نمى گرفته است؛ شكل

هـدفم هـم. همه چيزم بـه خـاطر خـداسو برنامه زندگيم«: معتقد است- مذهبى قوی دارد

و آخر از همه خداس اول ع،مبينا.»ازهمه كـه از افـرادی لوم اجتمـاعىدانشجوی كارشناسى

،است كه در طول دانشگاه ايدئولوژی غيرمذهبى او به ايـدئولوژی مـذهبى تغييريافتـه اسـت

همون ذات خداسـت،من اينو قبول دارم كه ما ذاتمون«:گويدمىدرباره عقايد كنونى خود

ق.و بر اساس همون شعر موالنا كه ميگه ما قراره برگرديم به اون ذات بول كردم كـه اينو من

بـاالخره يـك نفـر بايـد. نباشـه ميريـزی بـه هـم. اين حّجت بايد باشه تا به يك جايى برسى

منجـر شـده،درباره آخرت كه توأم با تناقضو شك است،اعتقادات مژده.»راهنمايى بكنه

و راه زندگى نيز نتواند به ا درباره اعتقاد به آخرت او ابتـد. يقين برسد تا درباره هدف خلقت

من«: گويد مى دونم وجود داره يا نه ولى بـه نظـر نمى. آخرت بايد وجود داشته باشه،به نظر

هسـت،به نظر مـن«: گويدمى اما در ادامه.»من بايد وجود داشته باشه كه عدالت برقرار باشه

مى.»مـن بـه قـرآن اعتقـاد دارم. هسـت،هم كه در قرآن اومـده گونه همانو  شـود مشـاهده

مى در ابتدا با عدمهك حالىدر آن قطعيت صحبت مى،كنـد امـا سـپس بـه بـه. بخشـد قطعيـت

اينكـه!خـوب«:گويـدمىایو باورهای زمينـه دنبال اين شك درباره اعتقاد به هدف خلقت

اون. هنوزم به جـوابش نرسـيدمو برای من هميشه سؤال بوده،انسان را آفريد اصالً چرا خدا 

همشـون بـرای،يعنـى بـه نظـر مـن؛اونـا رو قبـول دارم،ر دادهسری دستوراتى را هم كه قرا

از. ايـن حرفـو گـوش بـديم،خوشبختى انسانه نه فقط از ايـن لحـاظ كـه خـدا گفتـه خيلـى

ش رو ثابت كـرده كـه آره ايـن بـرای نفـع اگـه مـاها خيلىهمعلم االن،دستوراتى كه داده

با بخوايم درواقع يك زندگى مسـالمت .»يـد از وجـدانمون پيـروی كنـيمآميز داشـته باشـيم

و به آخرت معتقـد نبـود و چگونگى خلقت شك داشت بـه،ريحانه كه در اعتقادش به خدا

و  از«:گويـدمىپيروی از عدم اعتقادش به آخـرت رويكـردی اخالقـى دارد هـدف خـودم

همچنين گـروه.»هم لذت ببرم هم درست باشم. جور درست زندگى كنم زندگى اينه كه يه
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و اخالقىسوم بـه«:گويـدمىبرخوردار بودند ماننـد نفيسـه كـه نيز از رويكردی دنياگرايانه

انســانيت يعنــى تمــام؛رســيدن بــه حــد كمــال انســانيّته،عنوان انســان نظــر مــن وظيفــه مــا بــه

و لمس زندگى؛های خوب خصلت و تجربه گرا هسـتم من شخصاً خيلى تجربـه.يعنى تالش

و منطق تا حد امكانحتى به قيمت ضررش خيلى اوق .)ات البتّه با عقل

اعتقادات همراه با شكو های دينى، مجموع رويكردهای باال به سه دستۀ يقين به آموزه

. بندی شدند های دينى دسته تناقضو عدم اعتقاد به آموزه

های مجموعه كدهای دسته دوم مربوط به متغير انديشيدگى است كـه مجموعـه پرسـش

وبه. سنجش قرار گرفت مورد10و2،5،6،9 طوركلى افراد به دو دسته افراد بـا اطالعـات

و تفكر گسترده تقسيم و افراد با اطالعات بندی شـدند كـه ايـن عامـل از چنـد تفكر محدود

. كد ديگر نشئت گرفته است

؟ بـرای چـه آمـده از كجـا آمـده:هايى ماننـد پرسش از ام ؟ و بـه كجـا خـواهم رفـت ام

ا پرسش مىو ساسى است كه هر فرد با كـمهای آن كيـف گونـاگون بـه آن و بـرای انديشـد

مى كه اين سؤاالت بنا به هر شرايطى در ذهن كنشـگر هنگامى. يابد پاسخى مى ،شـود ايجـاد

و يـا بـه:تواند نشان دهد دو واكنش مى . دنبـال جـواب بـه جسـتجو بپـردازد از سؤال بگـذرد

وجو ويژه ذات خداونـد نبايـد بـه جسـتد خـاص بـهبرخى از افـراد معتقـد هسـتند در مـوار

مى؛پرداخت و ضعف ايمان : معتقـد اسـتكه زهرا مانند. شود چراكه موجب افزايش شك

همچـين،دونم مكروهـه نمـى.مـيگن معصـيت داره.ميگن تو ذات خدا نبايد كنكاش كنى«

و به نتيجه نمى،ميگن. چيزايى .»نكـن رسى پس كنجكـاوی هـم چون جواب خاصى نداری

و تفكر عميق درباره اين موارد خـاص نمى درنتيجه به جست های ايـن از نشـانه. پـردازد وجو

و يـا عدم جست و زنـدگى دوره دبيرسـتان و تفكـر غيرانتقـادی پـذيرش مطالـب ديـن وجو

و آموزه و مطالب معارف دانشگاه است كه ايـن افـراد مطالـب دوره دبيرسـتان های خانواده

ر رو ما ديكته شده. اون موقع ما بچه بوديم«:گويدمىسپيده. اندا پذيرفتههمچنين خانواده ها

و ابتكار نداشتيم قبول مى با.»كرديم هم مژده نيز ها اون موقـع اغلب بچه«:عقيده است سپيده

مى.ندتری داشت عقايد بسته و اينا هم كه شده بايد عالقـه رو نشـون . دادنـد همه به خاطر نمره

 دربـارهويژه جايگاهى برای مطالعه بـه،ها چنين افرادی با اين نشانه.»د سر كالسمجبور بودن

و از ميان همين افـراد برخـى مـدعى شان قرار نداده در اوقات فراغت شده سؤاالت مطرح اند
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و كافى نبوده است قانع آنهاها برای هستند كه مطالب كتاب سـپيده كـه مطالعـه مـثًال. كننده

ا و هــای آخــر برنامــهيتلووبـرای او در وقتــى بــه درس«:گويــدمىهای روزمــره قــرار دارد

تو مشغول ميشى، ديگـه بعضـى وقتـا بـه پـوچى. های ديگـه رو از دسـت ميـدی جنبه مطالعه

مىمىرفك.رسم مى ولـى زود چـرا بخـونم؟،ميـرم آخـرش كنم چـرا بايـد بخـونم مـن كـه

: گويـدمىدر ادامـه.»زمان بگذره ديگهبايد چيكار كنم؟،نخونم اگر:گم ميگذره چون مى

اين نظرو داره ولـى بقيـه فيلسـوفا هـم. نيچه ميگه مرگ خدا مثًال:كس با قطعيت نميگه هيچ

احسـاس«:گويـدمى،يـا زهـره.»منم اينقدر مطالعاتم عميق نيست كه بگم،بعد.دقيق نميگن

ت منو بده يا منو قانع نكـرده تونه جواب سؤاال نمى،كنم هنوز اين كتابايى كه وجود داره مى

چيزی نيست آدمو قـانع. ها بوده اونقدر منو قانع نكرده كتابايى كه مطالعه كردم تو اين زمينه

و منبع اطالعاتـت كجاسـت هنگامى.»كنه كه از او پرسيده شد مطالعات تو در چه حد است

و هميشـه بـه دنبـالشه گفته بود من كتابكه حالىدر :گويـدمىسـتم های مختلف خوانـدم

.»چيزی ديگه نبود. همينا بوده. منابع چيزايى كه از دوران مدرسه تا االن خوندم«

و تفسير قرآن و همچنـين سنجش جست برایسؤال مربوط به اعتقاد به مرجع تقليد وجو

و اما پاسخ آن متفاوت بوده است به اين صورت كه كسانى كـه دارای فرديت مطرح گرديد

و تفكر مىاطالعات ای ماننـد دسـته:شوند ات محدود در اين زمينه هستند به دو دسته تقسيم

و  و به همون دليلى كه يك دانشجو برای فارغ«: گويدمىفهيمه به آن اعتقاد دارد التحصـيلى

و استاد نياز داره ارشد كارشناسىگرفتن  يك انسانم برای فهم مسائلش مسلماً بـه،به دانشگاه

و همچنين تفسير را پذيرا افرادی نيز با داليل مختلف مرجع.»داره تقليد نياز يك مرجع تقليد

يه«:در اين رابطه معتقد است،مهدی؛نيستند سری واژگان هستند كه اونا به وجود به نظر من

. تـو ميخـوای نمـاز بخـونى ميخـونى ديگـه مـثًال.و ابزاريه برای پول در آوردنشـوندآوردن

و ارجحيــت نظــر شخصــى»د داره؟مرجعـى بــاالتر از خــدا وجـو اشو زهــرا بــا برتردانسـتن

.»من نظر خودم از همه واسم مهم تره«: گويد مى

و فهـم ای بـه دنبـال جسـت بيان شد كه در واكنش بـه ايجـاد سـؤال در ذهـن دسـته وجو

و يافتن پاسخ مى و جست از نشانه. روند مطالب وجو عدم پذيرش مطالب دين های اين تفكر

د و آموزهو زندگى به اين عدم. های خانوادگى استر دوران دبيرستان پذيرش الزاماً مربوط

افراد معتقد نيز مطالب دوره دبيرستان را بـا شـبهه تری دارند نيست،كم افرادی كه اعتقادات
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كه،مبينا. انددهكرو رويكردی جستجوگر مطالعه :گويدمىيكى از اين افراد مذهبى هست

و تو دبيرستان خيل« و اصًالى از چيزها برای من مبهم بود هم قابليت جذب دينى نداشـت

يا نفيسه كه اكنون اعتقادات دينى دوران دبيرسـتان.»های ما رو بده تونست جواب سؤال نمى

به،اون موقع: گويدمى،خود را ندارد دنبال تأييد عقايد دينـى سؤاالتى برام پيش ميومد ولى

و حتى تو كالس هم خي به.»لى فعال بودمبودم و يـادآور دوران بـازمى گذشتهمحمد گردد

مى راهنمايى و شـايد بـرای مثًال«: شود اش يك چيزی كه در دوره راهنمايى برام پيش اومـد

مىو چرا اينرنماز؛ها پيش بياد اينكه خيلى و ايـن چرا؟خوننـد جـوری ا هـاچراهـای ديگـه

مى همين م. شدند طور زياد و جامعه خيلى هـم مـذهبى نبـودازون جايى كه جو زيـاد،درسه

تاهدغدغ و ديدم منـابع اصـلى كـه ميشـهرسالگى كه منابعى17-16شو نداشتم و پيدا كردم

و تـاريخ،شناسـى ديگـه مطالعـات روان. منابع مدرسه نيستند،جوابو ازشون پيدا كرد فلسـفه

مى.»شروع شد مط نمى كرده او كه احساس و آموزهتواند پاسخ خود را در هـای الب مذهبى

و خانواده بيابد های تأييـد پاسـخ بـرایوجو جسـت. دنبال منابع ديگـر رفتـه اسـتبه،مدرسه

و شخصى به. تنها در محمد نيست درونى در ريحانه نيز دنبال صحبت از گروه ضـددينى كـه

د،ديدم چيزايى كه تـو خـون مـن هسـت«:گويدمىآشنا شده بود آنهادانشگاه با  ارنـد اينـا

مى از افراد به مطالعه در اوقات فراغت اين دسته.»جواب ميدند از شان اهميت و رونيـ دهنـد

و تفكــر ــاره مســائل مطرح آنهــااطالعــات :مــدعى اســت،محمــد. اســت تــر شــده بيش درب

اينكـه ببيـنم اديـان كجـای؛عهـد عتيـق،رنسـانس،های تاريخى درباره قرون وسطى كتاب«

و به چه  ورتـورات. اون موقـع تـورات بـود«: گويدمىو مبينا نيز.»شكل بودندتاريخ بودند

يو.و كامـل خونـدمرانجيـل. كامل خوندم و و اووم يكـى ديگـه هـم بـود اسمشـوحمتـا نـا

. حتــى اوســتا رو نصــفه خونــدم.و كامــل بــا تــرجمش خونــدمرقــرآن. خونــدم،دونم نمــى

 مـثالً بـوده شـاهنامهكتابايى كه قبـل از شناسى، كتابای اسطوره. خواستم ببينم چى به چيه مى

مى شبيه حرف و اينا، كتابـای فلسـفه خيلـى و. خيلـى خونـدم، های زرتشت حكمـت اشـراق

و خيلى مى و سـهروردی،. خوندم سهروردی بيشتر عقايدم رفته بود تو فـاز حكمـت اشـراق

.»خيلى قبولش كرده بودم

و چـه غيردينـى مصاحبه شـونده ی عمـومى معـارف هـا كالساز ها چـه بـا عقايـد دينـى

 اصـالً گفـتم،دانشگاه اومدم عمومى خونـدم«:زهرا معتقد است. اند دانشگاه رضايت نداشته
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و رشت  ميخونم كه همه ميگن سـكوالره، شناسى من جامعه اصًالم داره؟اهاينا چه ربطى به من

م يـا.»ناسـبهحاال نميگم بايد الئيك برخورد كرد ولى تو دانشگاه هر چيـزی جـای خـودش

و)با حالت انزجـار( اعصابم خورد ميشد«: ناراضى بود آنهامائده به علت تكرار مكررات از 

مى اصًال دليلى نداره اصالً چيزايى كه هى ميگن ميگن،.و نداشتمر گفتند تحمل چيزايى كه

يك چيزی بـود كـه آدم ميدونسـت بعـد ميومـدن بـاز.ی دانشگاه هم هى بگندها كالستو 

مىها كالسسطح،و فهيمه) تندگف مى ی عمـومى انتظـار ميـره يـهها كالستو«:داند را پايين

.»نيست طور اينچيزی فراتر از كتاب ياد بگيری ولى

متغيـر چنـدگانگى،مـورد سـنجش قـرار گرفـت4و3یها متغير ديگـر كـه بـا پرسـش

و محتـو،ست كه تمركزش بر دانشگاه شامل دوستانها جهان زيست . ای دروس اسـتاساتيد

توی دانشگاه كـه«: فضای دوستان مبينا در دانشگاه از افراد غير مذهبى به مذهبى تغيير يافت

و سارا بوديد و بعد هم بچه. تو و كـًال پايـه های خيريه بودند كه كـًال تفكـر مـذهبى داشـتند

80،دوستای دبيرستان كه باهاشـون در ارتبـاطم. گيری كارشون هم مذهبى بود اساس شكل

دوسـتان كـه حالىدر،يـا ريحانـه»به خيلى از چيزا اعتقاد ندارنـد.درصدشون مذهبى نيستند

من با دوسـتايى«: نيز آشنا شده است غيرمذهبىصميمى معتقدی دارد اما در دانشگاه با افراد 

و ايـن خيلـى مـؤثر شـد دوران ويـژهبـه. آشنا شده بودم كـه كـًال نگـاه ضـد دينـى داشـتند

مى دانشگاهى كه گرفت دليلى شـد كـه ديـنم تغييـر كنـه يـا داشت وضعيت دينى من شكل

.»نگاهم به دين عوض بشه

و برخـى تحت تأثير برخى افراد تحت اسـتاد بـا رويكـرد تـأثير استادان با رويكرد انتقادی

كه با تفكرات مذهبى او همراه هسـتند احسـاس فهيمه از اساتيدی. اند انتقادی قرار گرفتهغير

غ خيلـى رضـايت دارم بـه توی تخصصـى«: كندمىرضايت  خـاطر اينكـه حـس ها از اسـتاد

مى،طوری كه من دوست دارم كنم يه كم اون مى يـا زهـره از تـأثير كتـاب.»كننـد صـحبت

 برای شخص مـن، محتوای اريك فروم اين بود كه، مثًال«:گويدمىشده توسط استاد معرفى

و آزادی و برای زندگيم و محدود كـردهرمن خودم مثًال. اهميت قائل بشم...هايى كه دارم

كتابـای. فكرم اشـتباه بـوده!نه،خوندم فهميدمرابودم تو بعضى موارد ولى وقتى اين كتاب

يه ديد خاصى به من داد كه به كتابای بقيه.تاريخى باعث شد اطالعاتم درباره جامعه بره باال

م اصًال. با ديد خاصى بخونم نگاه كنم، و عوض كردديد .»طالعاتى منو برد باال
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آن7متغير بعدی به سنجش تغييرات عقيدتى دانشـجويان پرداختـه اسـت كـه سـؤال بـه

؛انـد رو بوده كلـى دانشـجويان بـا دو وضـعيت تغييـر عقايـد روبـه طوربه. اختصاص داده شد

و تضعيف عقايد دينى بر. تقويت عقايد دينى تری شـهود در تقويت عقايد دينى عاملى مانند

و علم تأثيرگذار بوده است مـن«:گويـدمىدرباره تقويت عقايـدش،مريم.و ايمان بر منطق

اول كـه اومـدم بـرم) خنـده(وری ميرن مـن ايـن وری رفـتم همه اون. معتقدتر از قبل شدم

و. كًال خسته بودم فك كنم،كم بريده بودم دانشگاه يه ولى بعد كـه بـا همسـرم آشـنا شـدم

مـريم كـه از افـراد اهـل.»تونم بگم شناختممى. معتقدتر شدم،هرزاده رو خونديمكتابای طا

و تفكر است بعضـى چيـزارو وقتـى«:گويـدمىگونه درباره برتری ايمان بر علم اين،مطالعه

و اينا نميتونن بزنن زيـرش،بهش ايمان بياری و نيچه چـون تـو تـه قلبـت بهـش؛ديگه فوكو

همچنين مبينا كه ايدئولوژی غيردينـى.»هم حال ميكنىىى خيلكه بخونهم معتقدی هرچند

عنوان يــكهبــاالن«:معتقــد اســت،او در طــول دانشــگاه بــه ايــدئولوژی دينــى تبــديل شــد

چـرا؛تونم از شهود حرف بزنم ولى برای من خيلى شهودی بـود شناس نمى پژوهشگر جامعه

درصـد زنـدگيم شـهودی80نشسـتم مطالعه بود ولى همين االن كه اينجـا منطق پشتش بود،

شناسى خوندم تفكر اين مدل آدما رو خوندم كه خيلى فرق با اينكه اومدم جامعه پيش ميره،

در.»پـيش ميـره طـور اينشايد نبايد اين شكلى باشه ولى واقعا خيلـى از كـارای مـن ميكنه،

به شك تبـديل شانیها گويند عقايدشان سست شده است يا يقين مقابل افرادی كه خود مى

و ارتباطـات از عامـل جبـر نيـز تـأثير پذيرفتـه و يـك واكـنش شده عالوه بـر اطالّعـات انـد

كنم چون االن حس مـى،عالقه ندارم«: گويدمى،سپيده مثًال. اند احساسى تدافعى نشان داده

داشـتيم يعنـى آزادی. خواسـت يعنى اگه آدمو راحت ميزاشتن آدم خودش دلش مـى. جبری شده

آدم زده،دادن به ديـن اينجوری همه چيمونو ربط،كردن جوری نبود چون دينو به ما جبراين

مىرهسپيده در ادامه دربا.»شده ،اون موقـع. تر بودم معنوی،اون زمان«: گويد تغيير عقايدش

و سخت بود عقايدم يه مى. خرده سفت مى!كردم كه آره حس و جهـنم:ميريم حتماً .بهشت

مى.»يا پاداش مجازاتم ميشيم .مدديـ من كًال از قبل دنيـا رو جـور ديگـه مـى«:گويدو نفيسه

شككه حالىيك ايدئولوژی مذهبى داشتم در و در واقـع خيلى اهل و پرسش بـودم كردن

و بعـد عـوض همين خودش باعث شد فك كنم جواب هامو نميتـونم در مـذهب پيـدا كـنم

شد. شدم و بعد در دانشگاه اوج گرفتكم تقريباً از سال پيش دانشگاهى شروع .»كم
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مى4كه در جدول تبيينى، جدول شماره گونه همان و،شود، مشاهده افـزايش ارتباطـات

مىالاطّ  از عات در دانشگاه منجر به دو تغيير و تضـعيف:گردد كـه ايـن دو عبارتنـد تقويـت

مى. عقايد دينى  آنهايا تضعيف عقايد كنند كه دانشگاه در تقويت برخى از افراد خود اعالم

هـم تـو نـوع كـم تغييـر ايجـاد شـد، كـم«: گويـدمىعنوان نمونه مهدیهب. نقش داشته است

و اينا و فكر مى8تا هرچى جلوتر ميرفتم تا ترم ...پوشش و اينـا بيشـتر تغييـر كـرد تـا افكـار

خـط قبـل كه در چند گونه همان،يا مريم»جايى پيش رفتم كه نماز خوندنم زير سؤال رفت

و مطالعـه كتـب واسطهبهدر دانشگاه كه كند مطرح شد اعتراف مى آشنايى بـا فـرد مـذهبى

اما فردی مانند مبينا كه قبَال ادعا كـرده بـود دوسـتانش. اعتقاداش تقويت شده است،مذهبى

: معتقد است كه تغيير عقايدش ربطى بـه دانشـگاه نداشـته اسـت اند، در دانشگاه مذهبى بوده

.»محيط قرار گرفتى ولى واقعا اين شكلى نبود تأثير بعضيا ميگن تحت،دوستان«

و چگـونگى بهره و ارتباطات را بـه آنهـا از آن، بـردن واكنش افراد به افزايش اطالعات

و افراد با اطالعات محدود تقسيم مى منظـور ايـن اسـت. كند دو دسته افراد با اطالعات زياد

مى گونه همانكه  و آماده،يدنما كه بديهى ای را در اختيـار دانشگاه اطالعات بسيار گسترده

مى،ها دهد بلكه با ايجاد محرك دانشجويان قرار نمى . كنـد زمينه را برای استفاده افـراد مهيـا

و انديشه هاست كـه منظور از افزايش اطالعات در دانشگاه نيز همان آشنايى با فضای فكری

و كـراسـتفادهها برخى افراد از محرك.های مختلفى را در بر دارد واكنش و بـه جسـتجو ده

ب مىيشتفكر . اند افـراد بـا اطالعـات گسـترده در دو سـر طيـف بـه يقيـين رسـيده. پردازند تر

و گروهى در طيف مقابل آن در ميـان افـراد بـا اطالعـات. گروهى يقيين به باورهای مذهبى

د كنند نتوانسته محدود كسانى هستند كه ادعا مى و قـانعر كتاباند هـا پاسـخ مناسـب بيابنـد

و مشاهده مشخصمى اند نشده و اما بر اساس مطالعه گردد كه اين افـراد در اوقـات فراغـت

و جست مى انـد وجو قـرار نداده برنامه روزانه خود جايگاهى برای مطالعه رسـد بـاو بـه نظـر

انـد از هـر عقيـدهدهاطالعات محدودی كه البتـه اكثـراً آن را از محـيط دانشـگاه كسـب كر

شان در تضـادو يا ميل درونى آنهااطالع اندكى دارند كه در موارد بسيار نيز با عقايد پيشين 

و موجب گشته تا  و عقايدشان همراه با شكو تناق آنهااست . باشدضبه يقين نرسيده

دليـل حـذف سـؤاالت مربـوط بـه تعداد سـؤاالت مصـاحبه بـه،در گروه غيردانشجويان

به10شگاه از دان به روال مصاحبه با غيردانشجويان در يافتن. سؤال كاهش پيدا كرد9سؤال
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و غيرمعتقد شـد،نمونه كـه تعـداد جايى ازآن. سعى بر مصاحبه با آشنايان در دو گروه معتقد

به افراد غيرمعتقد كم صـورت گلولـه برفـى تر بود از دوسـتان ديگـر نيـز درخواسـت شـد تـا

نفـر دارای تفكـرات5 نفـر،6از ميـان. نمايند كه حاضر به مصاحبه نشدند افرادی را معرفى

و كـامًال الئيـك بـود كـه و يك نفر دارای تفكرات غيرمـذهبى مصـاحبه او حـذف مذهبى

و و اعتقادات گرديد و آنهـاسؤال اول به سنجش بعد اعتقادی افراد پرداخته دربـاره خلقـت

و هدف زندگى جويـا شـد و راه به الف دانشـجويان،بـرخ. آخرت صـورت غيردانشـجويان

و سـؤاالت  و همچنـين بـه سـؤاالت ديگـر پاسـخ گفتنـد و كوتاه به اين سؤال بسيار مختصر

و دنباله 5كـه بيـان شـد گونه همان. دار محقق نيز منجر به دريافت مطالب بيشتری نشد مكرر

و كامًال غيرانت،نفر باقيمانده جهت تحليل جـواد مـثًال. قـادی هسـتنددارای اعتقادات مذهبى

مى دارای مدرك سيكل پاسخ را به اين دنيا مثل مزرعه«: كند صورت كلى در اين جمله بيان

و و هـدفمان خلق شديم بـرای اينما ميمونه هـم درسـت كـه در ايـن زمـين چيـزی بكـاريم

و برداشتمان در آخرت ق خداوند انسان رو در زمـين خلـ«:گويدمىميالد نيز.»كاشتن است

و درنهايت به مقام انسانيت برسـد كـه خليفـه و تكامل پيدا كند كرده كه در اين جهان رشد

و اعتقـادات مـذهبى كـه دارم جواب اين سؤال.خدا در زمين است و مطالعـه ها رو باتجربـه

هــای دينــى بــا ديــدگاه در رابطــه بــا ايــن ســؤال يــك كــد نهــايى، پــذيرش آموزه.»ام يافتــه

.آمد غيرانتقادی، به دست

های مجموعه كدهای دسته دوم مربوط به متغير انديشندگى است كه با مجموعه پرسـش

طوركلى افــراد نمونــه ايــن تحقيــق دارای بــه.ســنجش قــرار گرفــت مــورد10و2،5،6،9

و دينـى هسـتند و تفكـر غيرانتقـادی دربـاره مسـائل مـاورائى دارای،نـدا. اطالعات محدود

يك«:دگويمىمدرك تحصيلى ديپلم  بـه اگـر چيز فطری هسـتشو واقعـاً اعتقاد به خدا كه

پس چى ما رو به وجود آورده؟ ديگه ايـن چيزهـايى هسـت،خدا نخوای اعتقاد داشته باشى

و بعد هم مدرسه فكـر كـنم،و از نظر منطقى هم بخوای فـك كنـى. كه خانواده به ما گفتند

خـ.»درستش هم همينه و درونـى اسـتاو پذيرفته است كه اعتقـاد بـه .دا يـك نيـاز فطـری

كنم بـه زياد فكر نمى«: گويدمىنيز با تصور مشابهى،راضيه. بنابراين نيازی به جستجو ندارد

كنم يـا خيلـى فكـر نمـى،ريم كجـا مـىو اينكـه از كجـا اومـديم؛اين چيزايى كه پرسـيدی

و پرسيدی كه منابع غيرقرآن هم خوندم گفتم نه به خـاطر اينكـه مـن بـه قـرآ ن اعتقـاد دارم



 1395بهار، چهارموم، شمارهسسال 28

همچنين جواد معتقد.»ای نرفتم دونم راست ميگه به خاطر همين ديگه دنبال جواب ديگه مى

.»نميتونى درمورد كارهای خدا يا آخرت جسجو كنـى،وقتى ايمان به خدا قوی باشه«: است

ــدگاه ــين دي ــدم چين ــه ع ــر ب ــى منج و حس ــى ــايالت درون و تم ــان ــى از ايم و ناش ــذهبى م

گس جست و وجوی و همچنـين عـدم حضـور مطالعـه در ايـن زمينـه در اوقـات فراغـت ترده

بى های اين تفكر از نشانه. شود اعمال روزانه مى اعتنـابودن بـه مطالـب غيرانتقادی، پذيرش يا

مى«:گويدمىراضيه. معارف دوران دبيرستان است مى من فقط معلمـى. گـرفتم خوندم نمره

مطالـب دينـى اظهـار دربـاره مطالعـه،راضـيه.»نداشـتيم وقت بـزاره كه بخواد خيلى برای ما

ای نداشتم، موقعيتش نبوده كتابى در دسترسـم عالقه دارم بدونم ولى مطالعه«: كند عالقه مى

و سؤاالتش را از افـرادی ماننـد روحـانيون گويدمىو» ديگه فقط همون قرآن،نبوده مسائل

يـك مـثًالم از كسانى كه بلد بودند پرسيدم حاال اگه سؤالى هم داشت. فقط قرآن«:پرسد مى

مى اشاره،تنها نويد.»جلسه مذهبى رفتيم از سخنران پرسيدم های كند كه حرف ای به كاوش

و كتاب و آشنايى با تفكـرات و اشاره دقيقى درباره مطالعه هـای وی نيز دارای تناقض است

سن!قرآن«: گويدمى مثًال. شود های وی ديده نمى خاص در صحبت وسـالى كـه خب آدم با

شـو شـايد يكـى دو مـاه از زنـدگيش هرروز خونده هر سال خونده، اما مطالـب مقابـل،داره

مى.»تر خوندم اما شـايد نفهميـدم قرآنو بيش...خونده و كنـد كـاوش كـرده اسـت يـا ادعـا

اطالعاتش در زمينه مذهبى نيز خوب است امـا در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه آيـا بـه مطالعـه

مى مطالب مذهبى مى حضـور،در نهايت.»، چون برام مهم نيستاصًالنه«: دهد پردازد پاسخ

و جست به كم مطالعه و وجو موجب اطالّعات محدود افراد در حوزه دين هم صورت كلـى

بينـى تقليد يك پاسـخ قابـل پيش پذيرش يا عدم پذيرش مرجع. شودمىصورت جزئى هم به

و تقلي ميالد به مرجع. نيست كنم خـودم بـا چـون بيشـتر سـعى مـى«: گويـدمىد معتقد نيست

و انديشه رو. های خودم مسائل رو به نتيجه برسونم افكار وقتى انسـان بتونـه خـودش مسـائل

امـا جـواد بـا همـان.»بهترين مرجع اسـت،عقل انسان.ديگه نيازی به مرجع نيست،حل كنه

چون آدم هركاری هم كـه بكنـد«:گويدمى تقليد اعتقادات مذهبى در دليل رجوع به مرجع

.»مسايل نميتونه درست تصميم بگيره يا هرچى علم داشته باشد تو بعضى از

و چندگانگى زيست مى كد سوم مربوط به دايره ارتباطات طوركلى بـه. شـود جهان افراد

هم آنهاگفتارهای افراد حاكى از ارتباط  ب با افراد و معتقد د آموزههفكر خود . ينى اسـتهای
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ا«: گويدمىجواد »تباط هستم يا اكثراً مذهبى هستند يا دكتر يا مهندسرمن با كسانى كه در

ــدا مى،و ن ــان و همكــارام«: كنــد بي ــا خــانوادم ــاطنالبتــه خــوب همكــارا. بيشــتر ب  كــه ارتب

بـا كسـى هـم. زيـاد اهـل دوسـت نيسـتم. با فاميل هم گـاهى اوقـات. خاصى ندارم باهاشون

.»تمصميمى نيس

اگر دوران زندگى خود را مرور كنيد، چه تغييراتـى نسـبت«ويژه با سؤال كد آخر كه به

و انديشه شما روی شد،»داده است؟ به چند سال قبل، در شخصيت اغلـبها پاسـخ. سنجيده

و احساس دينى اشاره دارند و،نويـد. به افزايش آگاهى در علـت افـزايش اعتقـادات دينـى

تر ميشه، حاال با توجه به بينشش كـه چـون هرچى سنش بيش،آدم«: ويدگمىباورش به خدا 

و ميالد معتقد است باورهايش بـر» بيشتر به طرف خالق كشيده ميشه،از زندگى عوض ميشه

چيـزی دنبال اصلش رفتم كه جز حقيقت هيچبه،تغيير كرده«:تر شده است اساس منطق قوی

و عقل تصميم؛نيست .»گرفتنيعنى بر اساس منطق

یگير نتيجه

و غيردانشجويان تفاوتى وجود دارد؟ آيا بين گرايش.1  های دينى دانشجويان

و توصيف مصاحبه و غيردانشجويان در جداول تبيينـى با توجه به تحليل های دانشجويان

و بـرای) هـای مـذهبى پـذيرش آموزه(شود كه بـرای غيردانشـجويان يـك كـد مشاهده مى

هـای دينــى، اعتقـادات دينــى، شـكو تنـاقض، يقــين بـه آموزه دانشـجويان سـه كــد، عـدم

و غيردانشـجويان،اين تفاوت. شده است استخراج نشان از تفاوت نگرش دينـى دانشـجويان

و تفكـرات لحاظبهدانشجويان. دارد و آشـنايى بـا افـراد قرارگـرفتن در محـيط دانشـگاهى

و گوناگون كه همان چندگانگى مىجهان نامي زيست متنوع نسبت به غيردانشجويان،شود ده

مى بيش و شـك ارزيـابى ای بـه دسـته،ميـان در ايـن. كننـد تر مسائل دينى را با نگاه انتقـادی

مى دسته های دينى يقين دارند، آموزه و دسـته ای در شـكو تنـاقض افكـار بـه سـر ای برنـد

به. ديدگاه ماّده باوری دارند ای از دانشجويان ماننـدهدست،تر مقايسه كنيم صورت جزئى اگر

و آن درك های دينى يقين دارند امـا تفـاوتى در اينجـا وجـود دارد غيردانشجويان به آموزه

و كلمـات بيان های پاسـخ دانشـجويان بـه سـؤال. شـده اسـت كلى دو گروه بر اساس سـخن

و محتــوای بيش شــده طــوالنى مطرح و بــا وســعت كلمــات در تر  كــه حالىتــری اســت



 1395بهار، چهارموم، شمارهسسال 30

كم غيردانشجويان و با دايره لغات مى بسيار كوتاه مفـاهيم،بـه تعبيـر ديگـر. كنند ابراز عقيده

. تر است دينى در ذهن دانشجويان گسترده

و بـه چـالش.2 و غيردانشجويان درباره خصلت انديشـيدگى كشـيدن آيا بين دانشجويان

 امور تفاوتى وجود دارد؟

و زيسـت بديهى است كه در دانشگاه به طبـع چنـدگانگى جهـان، دانشـجويان بـا افكـار

مى روبهىهای متنوع، متفاوت نظريه و شـكمى رو امـا. گـردد شوند كه موجب ايجـاد سـؤال

مى گونه همان و،شود كه در جدول تبيينى مشاهده اين امر الزامـاً موجـب پيگيـری سـؤاالت

و واكنش وجو نمى جست ،هـا دغدغـه براسـاس،برخـى. های متفـاوتى را در پـى دارد گردد

و اطالعات پيشين خـود بـه و نظريـه فرضيات و برخـى ديگـر بـا دنبـال فهـم مطالـب  ها رفتـه

و جسـت داليلى مانند توجيهات مذهبى به كنكـاش نمى و حـوزi مطالعـاتى وجوی پردازنـد

مى آنها هـای دينـى مانـد امـا غيردانشـجويان بـا پـذيرش آموزه در يك رويكرد دينى ثابـت

و به و مدرسه تكو خانواده و دوستان مذهبى به علت جهان بودن زيسـت بعدی اسطه خانواده

و ايمـان بـر شـك آشنايى با نظريهو عدم  های متنوع در امـور مـاوراء بـه كنكـاش نپرداختـه

. كند غلبه مى

 جهان افراد تأثير دارد؟ زيست آيا تحصيالت دانشگاهى بر چندگانگى.3

و تجربـه موقعيتاطال،حضور در دانشگاه موجب افزايش ارتباطات هـای مختلـف عات

و همچنـين نظريـه،دانشجويان عالوه بر آشنايى با استادان. شود مى و با تفكـرات مختلـف ها

و كتاب و بـا دانشـجويان ديگـر بـا تفكـرات متنـوع متفكران گونـاگون از طريـق اسـاتيد  هـا

و اعتقـادات بـا اما اين امكان نيز وجود دارد تا افـراد مطـابق عاليـق شخصـ. شوند آشنا مى ى

مـذهبى جـذبۀزمينـ فردی بـا پيش. تری برقرار نمايند جهان ارتباط بيش يك يا چند زيست

و يا ارتباط بـاهم كالسـى گروه هم های مذهبى مانند بسيج، خيريه مى عقيـده های و اش شـود

و دوسـتان بـا رويكـرد انتقـادی،زمينه تفكـر انتقـادی فردی با پيش . شـودمى جـذب اسـاتيد

و مقطــع تحصــيلى موجــب افــزايش قرارگــرفتن در زيســتافــز های متنــوع جهان ايش تــرم

. گرددمى تری بيش

 آنهـاهـای دينـىو انديشـيدگى در افـراد بـر گرايش گری پرسـشآيا داشـتن روحيـه.4

 تأثيرگذار است؟
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گر، شـكاك بندی نمود، افرادی كه ذهن پرسش توان افراد را به سه دسته كلى تقسيم مى

و به دنبال جستو انتقاد مىی داشته و افرادی كه تحت تأثير آشنايى با نظريه وجو های روند

مى مختلف در ذهن ّجـ شـود، امـا بـه شان شكو پرسش ايجـاد وجود بـه دنبـال جسـتطور

و افــرادی كــه ذهــن پرســش نمى خصــلت،بــر اســاس جــداول تبيينــى. ندارنــدیگــر رونــد

و عقايد مذهبى و مالزم با يكديگر دارندای دوس رابطه،انديشيدگى صـورت كـه به اين. ويه

ــت و جس ــيدگى ــلت انديش ــه دارای خص ــرادی ك مى اف ــابر پيش وجو ــند، بن ــه باش و زمين ها

و قبلى خود بـه فرض پيش و(شـان يقين در اعتقـادات های درونى يقـين بـه باورهـای مـذهبى

مىمى) باوری ماده و يا اگـر در گـروه دوم قـرار دشـان دچـار شـكو گيرنـد در عقاي رسند

ــه. شــوند تنــاقض مى و پيش زمينــه پــيش اشــاره ب دو فرض ها  هــای درونــى بــه مالزمــت ايــن

،هــای انتقــادی نــزد خــود هســتند فرض چراكــه افــرادی كــه دارای پيش؛متغيــر اشــاره دارد

و افرادی كـه دارای پيشمى آنهاوجو جهت تأييد دنبال جست به و فرض باشند هـای مـذهبى

مى ونى مذهبى هستند نيز به آموزهتمايالت در و از سـوی ديگـر تـوان های دينى يقين دارند

و ايمـان بـه آموزه و گری پرسـشهـای مـذهبى نيـز دليلـى بـرای عـدم شـكو گفت يقـين

. انديشيدگى است

و تحليل مصاحبه و محـيطمى،ها با توجه به پاسخ سؤاالت توان به اهميت نقش موقعيت

و مـاراديناز. در هويت افراد پى بـرد و،نظـر بوميسـتر جامعـه نقـش تأثيرگـذاری در خلـق

به شكل مى طوری دهى هويت دارد، ـتوان هويت را نوعى سـازگاری بـا بافـت اجتمـاعى كه

و مراجــع در جامعــه مــدرن را بــا،برگــر.)15: 1390 حجــازی،( فرهنگــى دانســت  تعــدد منــابع

مى جهان زيست مفهوم چندگانگى وضـعيت حـاكى از وجـود چنـدگانگى،در. دهد ها شرح

و معـانى، فرد به نـاگزير بـا ديگرانـى مربـوط مى شـود كـه بـه باورهـای او اعتقـادی ندارنـد

و گاهى اوقات متضادی بر زندگى ارزش و اعتقادات متفاوت : 1381برگـر،(انـد شان حاكم ها

مى برگــر در دوره دوم فكــری خــود كــه بــه رد نظريــه قبلــى.)87 اد اش مىپــردازد،  كنــد عــا

به كه دنيای امروز، به و البتـه دو اسـتثنا را بـرای جز در مـواردی  انـدازه گذشـته دينـى اسـت

و ديگـری خرده: صدق گفتار خود قائل است المللـى كـه فرهنـگ بين يكـى اروپـای غربـى

و اجتماعى انــد حــامالن آن كســانى بــا تحصــيالت عــالى نــوع غربــى خاصــه علــوم انســانى

.)1388:16پور، كرمى(
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شود اين است كه آيا مورد دوم استثنايى كه برگـر مطـرح سؤالى كه در اينجا مطرح مى

مى،كند مى  كند يا خير؟ در جامعۀ دانشگاهى ايران نيز صدق

مى،با رجوع مجدد شود كه پاسخ به اين سؤال مثبت است اما بـا توجـه بـه يـك مشاهده

د،هرچنـد نتيجـۀ ايـن تحقيـق؛نكته و جهان زيسـت انشـگاه در چندگانگىحـاكى از تـأثير ها

كنـد، بلكـه تأكيـد عقايد اشـاره نمى شدن تأثير در عقايد دينى است اما الزاماً به سست بالطبع

و موقعيت و تقويـت روحيـۀ آن بر گسترش حجم اطالعات در ايـن حـوزه گری پرسـشهـا

ر مشـاهده ها يـك خـأل در نظريـه برگـ بـا توجـه بـه تحليـل مصـاحبه،عـالوه بـر ايـن. است

خوبى واقـف اسـت كـه هـای رفتـار آدمـى، بـه كه وبر در رابطه با انگيزه گونه همان. شود مى

را اغلــب افــراد از انگيزه و منطــق ايــن رفتــار و رفتــار خودآگــاه نيســتند  هــای درونــى عمــل

مى تنها مى و نحـوه،دهـد توان در چارچوب فرهنگى كه ايـن رفتـار در آن رخ درك كـرد

و زندگ و كـنش رفتار ى يا چگونگى پيشبرد زنـدگى منشـأ دو گانـه دارد، در تحليـل رفتـار

های نحـوه زنـدگى يكى از ريشه،وبر. عقايد دينى نيز بايد به اين دوگانگى منشأ توجه نمود

و ارزش را در درون فرد مى و اخـالق مى داند كه از وجـدان گيـرد هـای درونـى وی نشـئت

.)43:1393 جفرودی،(

در مسيرهای دين شجاعى زند نيز : بندی كرده است دسته تقسيم4دارشدن را

دارشـدن از مسـير پاسـخ بـه دين.2؛ های فطـری دارشدن از مسير پاسخ به كشـش دين.1

و دين.4؛ دارشـدن از مسـير اكتسـاب دين.3؛ های روانى آمادگى دارشـدن از مسـير فطـرت

و اكتساب .روان

د بر اين تلقى اسـتوار اسـت كـه هـر،و گانه استرويكرد چهارم كه همان توجه به منشأ

و عرضه و لـذا اكتسـاب بـدون وجـود زمينـه و طلب در سويه ديگـر اسـت ای مستلزم تقاضا

و محقـق نمى گاه موضوعيت پيدا نمى كششى از درون هيچ و مانـدگار در ايـن. گـردد كنـد

و جسـت،تحقيق ش وجو جهـت تأييـد فرضـيه دو كد ارجحيت ايمـان بـر علـم و های خصـى

و بيانگر اين موضوع اسـت كـه افـراد بـر اسـاس يـك ميـل  دورنى، مؤيد اين رويكرد است

های روانى بدانـد، دسـت بـه انتخـاب اطالعـات درونى كه محقق مايل است آن را آمادگى

و از همين جهت است كه خروجى مى و مشـابه نيسـت،های دانشگاه زنند البتـه ايـن. يكسان

كامل نيست بلكه بيانگر اين موضـوع اسـت كـه تـأثير خودآگـاه معنای خودآگاهى گفتار به
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و درونـى آن پيـروی مى آسـتين نيـز در سـال. كنـد محيط بر فرد خود از ناخودآگاه روانـى

و دانش"با پژوهش خود با عنوان 1977 مى" تأثيرات دانشگاه بر اعتقادات، نگرش كنـد بيان

و دانشـجويان ضـعيفدهـد كـه ديانـت اسـ كه اگرچه اين پيمايش نشان مى تر از سـاير تادان

و افزون بر اين داده مى مردم است، اما اين تفاوت چشمگير نيست دهـد كـه های طولى نشان

و در فضای دانشگاهى بلكه در بيش تر موردهـا پـيش اين تفاوت نه در خالل آموزش علمى

و فارغ مى از ورود به دانشگاه . كند التحصيلى از دبيرستان بروز پيدا

و سـنجش و زندگى دوره دبيرستان در اين تحقيـق نيـز فهـم دليل پرسش از دروس دين

و تغييرات بـوده اسـت گری پرسشدوره روحيه  مى؛و زمان آغاز شك شـود چراكـه گفتـه

و عقايد مذهبى به ی است كـه در دوره نوجـوانى پديـدار فرايندطورمعمول شك در مذهب

شكبه. شود مى د،طور مثال، ر رابطه بـا شايسـتگى منطقـى اعتقـادات مـذهبى، ممكن است

و كيفيت اخالقى دين بـه وجـود آيـد و سودمندی اجتماعى بـا.)19: 1966سـاراگلو،(حقيقت

و  و ساير گفتارها مشخص شد كه ايجاد شك برای همـه در دوره دبيرسـتان طرح اين سؤال

انـد تر بودهو عميـقتر نوجوانى يكسان نيست؛ اما كسانى كه دارای خصلت انديشيدگى بيش

و بعضاً قبل و نوجوانى آغاز بـه فعاليـت كـرده آنهااين خصلت درون،تر از دوران دبيرستان

و دانشگاه نقش يك محرك را در  و تفكر ايفا كرده است فراينداست . تغيير

و گفتـاری مصاحبه بايد به نكته،درنهايت ها شـونده ای دربـاره وجـود تناقضـات رفتـاری

مى.داشاره كر و نظـر روان درباره اين تناقضات به نظر شناسـى گفتمـانى مـورد رسد تحليـل

و پذيرش است شناسى شناختى اين است كه فـرد انبـوه های عمده روان يكى از فرض. قبول

های خاصى های شناختى كه جهان را به شكلفراينداطالعات راجع به جهان را با استفاده از 

مى دسته انـد كـه فـرض گرفته،نظريـۀ همسـازی پردازاِن نظريـه. كندمى كنند، مديريت بندی

و اگر كسى دچار ناهماهنگى يعنى ناهمسازی هست شان دنبال همسازی در تفكرات افراد به ند

مى ميان دو يا چنـد شـناخت مختلـف شـود وارد وضـعيت عـذاب و آور تـنش روانـى شـود

كـه بـا يكـديگر سـازگار نحویبه شود تا تنش را از طريق تغيير شـناخت خـود برانگيخته مى

مى،شناسـى گفتمـانى امـا در روان. شوند، كـاهش دهـد و كننـد كـه روش بحـث هـای فهـم

و جهان،بندی جهان دسته و اجتماعى امری عام نتيجهدرو شمول نيست، بلكه امری تاريخى

و های يافته آنهاعالوه بر اين،. تصادفى است نشـان همسازی شـناختى را بـه چـالش كشـيده
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به دهند كه وجود نوسان در صحبت مى ديگرشـان را نقـضۀگفت،ای كه گفته نحوی های فرد

و تالش برای همساز،كند های يك فرد باهم ،يعنى حذف تمامى نگرش كردن فراوان است

و ناهمسـاز اين. نوسان، امری نسبتاً نـادر اسـت بـه،آيـدمى شـماربهكـه چـه چيـزی همسـان

.)167: 1392،يورگنسن(بستگى دارد موقعيت اجتماعى فرد
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 كتابنامه

و امير ملكى.1 و تحليل ارزش«،)1386(آزاد ارمكى، تقى و مـدرن در سـطوح خـرد های سـنتى

ش علوم اجتماع�نامهفصل،»كالن ،30.

و مــريم زارع.2 و ديــن«،)1387(آزاد ارمكــى، تقــى پژوهشــنامه علــوم،»داری دانشــگاه، مدرنيتــه
و اجتم ش اع�انسان� ،1.

و جامعـه مـدرن،)1381(انصاری، منصور.3 : تهـران،)مدرنیتـه، مفـاهیم انتقـادی(جامعه سـنت�

.جهان انتشارات نقش

و کیف� در علوم انسان� مبان� پارادایم� روش،)1390(ايمان، محمدتقى.4 :، قـمهای تحقیق کم�

و دانشگاه .نشر پژوهشگاه حوزه

و جوليت كربين.5 و مراحـل تولیـد نظریـه،)1391(اشتراوس، انسلم مبان� پـژوهش کیفـ�، فنـون
نى: تهران،ابراهيم افشار:، ترجمهای زمینه .نشر

و مريم سروش.6 و ارزيابى عوامل مؤثر بر هويت دينى جوانان«،)1381(ايمان، محمدتقى بررسى

و علوم انسان� دانش8اه اصفهانپژوهشىـ، مجله علمى»در شيراز دوم،، دوره دانش;ده ادبیات

.31ش 

و كلنر، برگر، پيتر.7 محمـد سـاوجى،: ترجمـه، خانمان ذهن بی،)1381(هانسفريد بريجيت برگر

نى: تهران .نشر

و جامعه صنعت� پیشرفت،)1388(بكفورد، جيمز.8 انتشـارات: تهران،فاطمه گالبى: ترجمه،دین

.كوير

نو: هرانت،مراد فرهادپور: ترجمه،تجربه مدرنیته،)1389(برمن، مارشال.9 .طرح

و ابوالفضل مرشدی توسلى، غالم.10 و گرايش بررسى سطح دين«،)1385(عباس های دينى داری

مجله»دانشجويان ش شناس� ایران جامعه، .4، دوره هفتم،

.نشر مركز:، تهرانمتفکران اجتماع� معاصر،)1393(جفرودی، مازيار.11
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و معصومه فارسى.12 و: پـردازش هويـتهای سبك«،)1390(نژاد حجازی، الهه تعامـل جنسـيت

ش مطالعات زنان،»فرهنگ ،2.

و روان،)1382(راجرز، كارل.13 ،سـيدعبداّهللاٰ احمدقلعـه:ترجمه،محوری درمان� مراجD مشاوره

.انتشارات فرا روان: تهران
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