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ديني ،ناسازگاري قول و عمل مدعيان مذهب ،جو خانوادگي-محيطي اشاره كرد.
كليدواژهها :دين ،باز معنايي ،مذهب ،ن ريه زمينهاي ،اعتقادات ،مناسک

 نويسنده مسؤول93593395695 :

Email: milad_nasseri@yahoo.com

Copyright©2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it
with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)46شماره چهارم ،زمستان 5931

99

مقدمه و بيان مسأله

پيشينه تحقيق ذكر شده ،حاكي از اين است كه در بعد اعتقادي

دين در فرآيندي تعاملي با جامعه بر آن تأثير ميگذارد و از آن

پايبندي قوي و باليي وجود دارد اما در بعد پايبندي مناساکي

متأثر ميشود و ميتوان آن را بهعنوان بخش مهمي از فرهنا

دگرگوني هايي رخ داده اسات

و از مهمترين عوامال ماؤثر در رفتاار و كانش افاراد در ن ار

5993؛ آهنکوبنهاد5999 ،؛ اميري و اصررپور ماسوله.)5939 ،

(توسالي و مرشادي5991 ،؛ طالباان،

گرفت؛ اما بسط و گسترش تجدد ،جهاانيشادن ،شهرنشايني،

ايرانيان از زمان پذيرش اسالم ،مناسک ديني چون نماز و

رشد فناوري ،عقالنيت و  ...سبب شد تاا شايوه تفکار بشار و

روزه را انجام مي دادند و بعدها با پذيرش مذهب شيعه مراسم

نگاه او نسبت به خود ،دنيا ،دين و ارزشهاي مربوط به آنهاا

خاصي را كه با اعتقادات شيعي همخواني داشت باه مجموعاه

متحول شود .رگههايي از اين تحول سالها پيش در آثاار وبار

هنجارها ،ارزشها ،مراسم و مناسک متناسب با آن افزودند .از

پيشبيني شد ،آنجا كه از عقالنيات باهعناوان هساته مركازي

آن زمان تاكنون اين مناسک با نوساناتي كه ممکن است باراي

دنياي جديد كه تمام ابعاد زندگي بشر را فرا ميگيرد ،نام بارد

ايراناي

و ترس از افسون زدايي و خأل دين را با ترسيم قفا

آهناين،

هر هنجار يا رفتار فرهنگاي اتفااب بيفتاد ،در فرهنا
جريان داشته و از نسلي به نسل ديگر

منتقل گشته است.

به تصوير كشيد .درواقع عقالنيت به عنوان جاانماياه مدرنيتاه

عالوه بر قدمت ،تداول ،تنوع و وسعت مراسم و مناساک

پايههاي يقين و قطعيت را به شدت سست كرده ،زمينه را براي

در ن ام فرهنگي ما نيز به اندازهاي است كاه ماي تاوان گفات

تفاوت ديدگاهها فراهم مينمايد.

كمتر كنشي به اندازه كانش هااي ديناي در ن اام فرهنگاي ماا

دوركيم نيز دين را يک پدياده سراسار جمعاي و ابازاري

وسعت و تداول دارد .ثبات شکل و تکرار كنشهااي ديناي از

براي پيوند ميان انسانها ميدانسات؛ اماا هماواره نگاران ايان

ديگر خصوصياتي است كاه آنهاا را باه سانتهااي مانادگار

است كه اگر اين نيروي پيونددهنده در آستانه مرگ و ناابودي

فرهنگي تبديل كرده است.

افتااد ،بيماااري جامع اه نااوين كااه همااان گاارايش بااه از هاام
گسيختگي است را چگونه ميتوان درمان كرد؟
پايبندي به دين را در دو بخش كلاي اعتقاادي و رفتااري

اما امروزه جوان به دنبال پاسخ پرسشهايي اسات كاه در
حوزه مسائل ديني با آن مواجه شده اماا ازآنجاا كاه پاساخي
معقول و منطقاي نماي ياباد ،شاکاف عميقاي مياان باورهااي
5

ميتوان ترسيم نمود .باه بياان ديگار زمااني فاردي را دينادار

اعتقادي و رفتارهاي مناسکياش ايجاد ميشود كه فستينگر از

ميدانيم كه مسائل اعتقادي ديان را پذيرفتاه و رفتاار خاود را

اين حالت باعنوان ناهماهنگي شناختي ياد ميكند .ناساازگاري

متناسب با اعتقاداتش بنا نهد .بنابراين هر گوناه خللاي در هار

شناختي هنگامي رخ ميدهاد كاه باين رفتارهاا ،شاناختهاا،

يک از اين دو بعد ،ديگري را تحتالشعاع قرار خواهد داد.

ايدهها ،نگرشها و گرايشهاي مرتبط افاراد دربااره مساائل و

جامعه كنوني ما كه از آن بهعنوان جامعهاي در حال گذار

موضوعات گوناگون ناسازگاري وجاود داشاته اسات .حالات

ياد ميشود و در چالش مياان سانت و مدرنيتاه گرفتاار آماده

ديگر ناسازگاري شناختي هنگاامي اسات كاه باين ايان وجاه

است ،تحول و دگرگوني را در همه ابعادش به ويهه در حاوزه

ن رها و شناختها با رفتارها و كنشهاي افاراد ناهمااهنگي و

ارزشهاي ديني تجربه ميكند .نسل جاوان جامعاه ماا كاه باا

تعارض ايجاد شود.

افکار و انديشههاي دنياي مدرن بيگانه نيست ،بيش از هر قشر

اما مساأله اينجاسات كاه در ياک جامعاه اساالمي ،چاه

ديگري در معرض اين تالطم و دگرگوني قارار دارد .مشااهده

عواملي سبب ايجاد شکاف ميان اعتقادات و رفتارهاي ماذهبي

رگههايي از دينگريزي در ميان جوانان ،توجه پهوهشاگران را

شده و دينداري فرد را تهديد كرده است ؟

به خود جلب كرده است .نتاي اكثر پهوهشهايي كه در بخش
Festinger
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 سراجزاده ( )5991در تحقيق با عنوان «بررساي رابطاه

اهداف پژوهش
هدف اصلي اين پهوهش اين است كه دينداري را در دو بعاد

دينداري و بزهکاري دانشآموزان دبيرستانهاي تهاران» ،آثاار

اعتقادي و مناسکي از نگاه جوانان بررسي كناد .در واقاع ايان

پايبندي به دين را بر گرايش به بزهکاري مطالعه كارده اسات.

پهوهش بر اين اساس است كاه باا اتخااذ رويکارد امياک 5و

يافتااههاااي كلااي تحقيااق نشااانگر التاازام دينااي نساابتا بااالي

بدون رويکرد ن اري و فرضايات سااخته شاده بار مبنااي آن

دانشآموزان مورد مطالعاه اسات .همچناين در جامعاه اياران

(اتيک ،)5در ژرفاي اين مسأله دخول كرده و به بررسي علل و

به رغم كشورهاي غربي گرايشهاي ديني طبقات پايين قويتر

عواملي بپردازد كاه باه ايجااد شاکاف مياان بعاد اعتقاادي و

از طبقات بالست.

مناسکي بين جوانان منجر ميشود .در وهله دوم ،به مشاهده و

 طالبان ( )5993در تحقيقي با عناوان «بررساي تجرباي

بررسي روشي مبادرت ميورزد كه جاوان باراي كااهش ايان

دين داري نوجوانان كشور» كوشش كرده است تاا باا ارزياابي

ناسازگاري اتخاذ ميكند و در نهايت در جستجوي راهي براي

قضاوت هاي ارائاه شاده در خصاوص ديانداري جواناان در

از ميان برداشتن اين مسائل در يک جامعه اسالمي است.

سطح جامعه ،ميزان اعتبار علمي آنها را بررسي كند .بر اساس
يافته هاي تحقيق ،بيش از  39درصد پاسخگويان با گوياههااي

مروري بر پيشينه پژوهش

اعتقااادي و باايش از  41درصااد ،بااا گويااههاااي بعااد تجربااي

مباحث مربوط باه ديان و ماذهب در ادبياات جامعاهشناساي

دين داري موافق هستند؛ اما در خصوص مناسک جمعي ديني،

جايگاهي ويهه دارد و همواره براي پهوهشگران در كنار ديگار

مشاركت افراد بسيار ضعيف ارزيابي شده است.

مسائل اجتماعي ،دغدغه خاطر است .از ايانرو پاهوهشهااي

 نوابخش و همکااران ( )5999در پهوهشاي باا عناوان

بسياري در اين حوزه به انجام رسيده است كه در ذيل به بياان

«ميزان پايبندي مذهبي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحاد

برخي از آنها اكتفا كرده و به نقد و بررسي ميپردازيم.

گرمسار» به بررسي اين مهم مايپردازناد .ايان تحقياق نشاان
ميدهد كاه باين پايگااه اقتصاادي _اجتمااعي دانشاجويان و
پايبندي مذهبي آنان رابطه معنيداري وجود دارد .دانشجويان با

پژوهشهاي داخلی
 توسلي و مرشدي ( )5991در تحقيقي باا عناوان «بررساي

پايگاه اقتصادي_اجتماعي بال پايبندي كمتري به مذهب دارناد.

سطح دينداري و گرايشهاي ديانداري دانشاجويان :مطالعاه

همچنين نتاي اين پاهوهش نشاان مايدهاد كاه كاه دختاران

مااوردي دانشااگاه اميركبياار» بااه تبيااين وضااعيت دياانداري و

پايبناادي بيشااتري بااه مااذهب دارنااد؛ امااا بااين گااروه علمااي

گرايشهاي ديني در جوامع در حال گذار ميپردازد .دادههااي

دانشجويان و ميزان پايبندي آنان به ماذهب ،رابطاه معنااداري

تجربي در اين مقالاه حااكي از آن اسات كاه باورهااي ديناي

مشاهده نشده است؛ يعني آماوزشهااي تحصايلي تاأثيري در

دانشجويان در حد بال و پايبندي به انجام مناسک ديني فاردي

پايبنادي باه ماذهب نادارد و هايو تفااوتي باين دانشاجويان

در حد متوسط رو به باليي است؛ اما پايبندي به انجام اعماال

گروههاي مختلف علمي در دانشگاه وجود ندارد.

جمعي ديني در حد كم ارزيابي ميشود .همچنين گارايش باه

 آهنکوبناهاد ( )5999در تحقيقاي باا عناوان «ميازان

دياان خصوصااي ،برخااورد گزينشااي بااا دياان و گاارايش بااه

پايبندي ديني جوانان شهر اهواز» به بررسي اين مسأله پرداخته

تکثرگرايي ديني رواج زيادي در بين دانشجويان دارد.

است .نتاي به دستآمده نشان داد كه دينداري جواناان شاهر
اهواز در ابعاد اعتقادي و عاطفي قويتر ،اما در ابعاد پيامادي و
Emic
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كل دينداري جوانان نيز در حد بالتر از متوسط و نزدياک باه

مختلف انتخاب گرديدند .يافته هاي پهوهش حاضر حااكي از

زيااد باه دسات آماد .درمجماوع يافتاههااي جاانبي تحقياق

آن است كه افراد بر اساس دينداري گزينشي ،در هر موقعيتي

نشاندهنده ارزيابي منفي روند موجود ديانداري در جامعاه و

كه قرار ميگيرند و با توجه به شرايط موجود ممکان اسات از

كاهش دينداري در بين جوانان است.

قساامتي از دياان كااه بااا آن موافااق هسااتند ،پيااروي نماينااد و

 نوربخش و همکاران ( )5939در پهوهشاي باا عناوان

بخشهايي از دين را كه به اصاطال ماانع رسايدن آنهاا باه

«رابطه متريرهاي دانشگاهي و نگرش دانشجويان به ديان» باه

اهدافشان است ،كنار ميگذارند .از جمله پيامدهاي اين ناوع

بررسي رابطه ميان تعدادي از متريرهاي دانشاگاهي و نگارش

از دينداري ميتوان به محاوري شادن ساليقه فاردي ،از باين

دانشجويان به دين پرداختاهاناد .ايان پاهوهش كاه باه شايو

رفتن نقش اجتماعي و متحدكننده دين و توجاه باه كارآمادي

پيمايشي انجام گرفته است ،نشان ميدهد ميان نوع دانشاگاه و

بيشتر مادي

اشاره كرد.

نوع سکونت در زمان تحصيل و هماه ابعااد نگارش باه ديان
رابطة معناادار وجاود دارد .در مقابال ،رابطاه معنااداري مياان

پژوهشهاي خارجی

نگرش به دين و رشتة تحصيلي وجاود نادارد .اماا مياان بعاد

 رالف هود )1980( 5در پهوهشي باعنوان «صور پايبندي به

رفتاري نگرش به دين و رشاته تحصايلي رابطاه وجاود دارد.

مذهب و تجربه مذهبي عميق» ،به بيان اشکال مختلف پايبندي

نمره بعد رفتاري نگرش باه ديان در مياان دانشاجويان علاوم

به مذهب ميپردازد .در اين تحقيق  16نفار باه ساه گاروه 51

انساني بالتر از ساير رشتههاست.

نفااري (جهااتگيااري شخصااي) 56 ،نفااري (جهااتگيااري

 جمشيديها و همکاران ( )5939در تحقيقاي باا عناوان

اجتماعي) و  51نفر (جهت گيري شخصي-اجتمااعي) تقسايم

«بررسي ارتباط كيفيت زندگي با ترييرات دينداري دانشجويان»

شدهاند و در هر گروه پايبندي به مذهب بهوسيله فن مصااحبه

به بررسي رابطه ميان متريرهاي مذكور پرداختند .جامعهآمااري

مورد ارزيابي قرارگرفته است .نتيجه پهوهش را به اين صورت

پهوهش كليه دانشجويان سه دانشگاه دولتاي اساتان مازنادران

ميتوان گزارش كرد :افرادي كه جهتگياري شخصاي نسابت

است .يافتهها نشان مي دهد باا افازايش و تحاولت مثبات در

به مذهب دارند ،بايش از دو گاروه ديگار ،تجربياات ماذهبي

وجااوه و شاااخصهاااي كلااي كيفياات زناادگي خااانوادههاااي

عميقي به مثابه عرفان دارند .افرادي كه جهتگياري اجتمااعي

دانشجويان ،بر ميزان دينداري افزوده ميشاود .اماا در بررساي

به مذهب دارند ،شايد مذهب را باه علات كااربردي باودنش

رابطه ابعاد جزئي دو مترير چناين رابطاهاي دياده نمايشاود.

پذيرفته اند تاا بار مبنااي درک از عماق وجاود و افارادي كاه

به طور خاص ،رابطاه كيفيات زنادگي ماادي در دو وضاعيت

جهت گيري بيروني به مذهب دارند ،احتمال كمتاري دارد كاه

خيليعالي و خيلي ضعيف آن ،با ديناداري دانشاجويان رابطاه

تجارب مذهبي شخصي شديد نسبت به جهت يافتگان دروني

منفي را نشان ميدهد.

گزارش كنند.

 اميري و اصررپور ماسوله ( )5939در پهوهش «ظهاور

 جوشا و همکاران ( )2007پهوهشي باعنوان «پايبندي

دينداري گزينشي در دختران جوان :يک بررسي كيفي در شهر

به مذهب و انارژي مثبات باهعناوان بخشاي از معنااداري در

مشهد» با استفاده از روش ن ريه زمينهاي و مصاحبه با جوانان

زندگي» انجام دادند .آن هاا در دو مطالعاه نقاش پايبنادي باه

دختر در شهر مشهد به فهم نوع ديانداري در سابک زنادگي

مذهب را در ايجاد رابطه مياان انارژي مثبات و معناادهي باه

5

ايشان پرداختهاند .بر اين اساس نمونهگيري هدفمند و با مالک
اشباع ن ري پان نفار از دختاران شاهر مشاهد از تيا هااي

Hood, Plaph
Joshua et al.

1
2
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زندگي بررسي كردند .در مطالعه نخست ،دين داري باهعناوان

دوران نوجواني» به مطالعه يک نمونه  939نفري از نوجواناان

واسطهاي براي ايجاد روابط ميان تأثير مثبتي كه بهطور طبيعاي

پرداخاات .در اياان پااهوهش نوجوانااان پرسشاانامهاي شااامل

در زندگي اتفاب افتاده و سطح معناداري زندگي ،كشاف شاده

اطالعااات جمعيتااي خااانواده ،پ ا

زمينااه مااذهبي ،باورهااا،

است .در نمونه دوم دينداري ،بهطور مشابهي تأثيرات روحياه

عملکردها و تجارب ،پرساشهااي وجاودي و صاميميت باا

تحريک شاده را در معناا دهاي باه زنادگي نشاان مايدهاد.

خانواده و همسالن پر كردند .نتاي نشان مايدهاد تعلقاات و

همبستگي محاسبه شده در نمونه  ،5نشان داده كه همه متريرها

اعمال مذهبي پدر و مادر با تمام جنبههاي مذهبي در اوايال و

بهطور معنادار و مثبتي همبستگي دارند.

اواسط نوجواني فرزند رابطاه مثبات دارد اماا در اواخار دوره

 استرلين

سي هيلتون ،ژيلبرت دبليو فيلينگم و ژوزف

نوجواني اين رابطه تنها نسبت به عملکردها و كاهش ترييرات

ال ليون 5در تحقيقي «رابطه ميان ميازان خودكشاي و پايبنادي

احتمالي در كاال اسات .صاميميت خاانواده باا ترييارات در

به مذهب در نوجوانان پسر  »Utahرا مورد بررسي قرار دادند.

باورها و تعهدات مذهبي رابطه عک

دارد .شاواهد حااكي از

اين گزارش ميزان خودكشي نوجوانان پسر را كه در رده ساني

آن است كه نفوذ همسالن ،موجب شک مذهبي و ترييرات در

 96-51سال ،بر اساس عضويت و پايبناديشاان باه كليسااي

ايمان ميشود.

عيسي مسيح در روز مقدس طبقاهبنادي شادهاناد را بررساي
مي كند .همه اشکال مرگ گزارش شده براي نوجوانان پسر باا

نقد و ارزیابی

گزارشات عدم رابطه با كليسا ،تطبيق داده شادند .نتيجاه ايان

در اكثر پهوهشهاي داخلي ،شيوه گردآوري و تجزيه و تحليل

پااهوهش نشااان ماايداد كااه سااطو بااالي دياانداري رابطااه

دادهها بر اساس روشهااي كماي و باا اساتفاده از پرسشانامه

معکوسي با ميزان خودكشي داشته است.

است .در تحقيقات كمي عموما نمايتاوان باه عماق شاناخت

 پيلکينگتااون و پااامال  )1965(5در پهوهشااي باااعنوان

افااراد دساات يافاات و ليااههاااي پنهااان معاااني و ارزشهاااي

«تريير در نگرش و رفتاار ماذهبي دانشاجويان در رشاتههااي

پاسخگويان را درک كرد؛ بنابراين ميتاوان گفات كاه مشاکل

مختلف» با استفاده از مقياس نگارش ماذهبي و پرسشانامهاي

اكثر اين پهوهش ها در سطح ماندن شناخت ما از مسأله ماورد

مربوط به رفتار و اعتقادات مذهبي به مطالعه ياک نموناه 594

بررسي است چرا كه رويکرد اتياک اساساا ياک روياه اثبااتي

نفري از دانشجويان در سال اول و سوم دانشگاه پرداختناد .در

است و بر ويهگي ناظر بودن محقق بر امر مورد تحقيق و نگاه

چهار شاخص از هفت شاخص استفاده شده ،كاهش معناداري

بااه آن از موضااعي خااارجي و واسااطهمنااد تأكيااد دارد .در

مشاهده شد اما مقايسه ميان پاسخهاي دانشاجويان دانشاگاه و

تحقيقات كمي هميشه به دنباال گازارههااي علات و معلاولي

دانشآموزان كال نشان ميدهد كه باا آماوزش دانشاگاه قارار

هستيم اما تحقياق كيفاي باه دنباال ياک توصايف ضاخيم باا

گرفتن ،به خودي خود نمايتواناد سابب ايان كااهش باشاد.

جزئيات خااص اماا باا درجاه انتزاعاي محادود دربااره ياک

بنابراين اين فرضيه كه دانشگاه موجب ترييار نگارش و رفتاار

موقعيت يا ميدان اجتماعي اسات تاا بتواناد باه درک ،معناا و

مذهبي دانشجويان ميشود ،رد ميگردد.

بازنمائي در امر مورد مطالعه دست يابد.

 وي

اوزوراک  )1989( 9در پهوهشي با عناوان «تاأثيرات

اجتماعي و شناختي بر توساعه باورهاا و تعهادات ماذهبي در
1

Sterling C. Hilton, Gilbert W. Fellingham, Joseph L. Lyon
Pilkington & Pamela
3
Weiss Ozorak
2

مروري بر ادبيات نظري پژوهش
لزم به ذكر است كه يکي از مناقشات پاهوهشهااي كيفاي و
كمي ،كاربرد ن ريه است .در اين پاهوهش چاارچوب ن اري،
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آن گونه كه در روش هاي كمي مرسوم است ،وجود نادارد .در

آن هستند ،ندارد .دليل دوم اين است كه هنجارهاي اجتمااعي

اين نوع پهوهش ها (كيفي) ،ن ريهها تنها نقش هادايتگار ياا

و مذهبي معمول در ابتدا ،زميناهاي كااركردي دارناد در واقاع

مکمل را خواهند داشات .گرچاه پهوهشاگر كاار خاود را باا

بسياري از اين هنجارهاي مذهبي در ضرورت بقاي خانوادهاند

چارچوب ن ري آغاز نميكند اما اين هرگز بدان معناا نيسات

و امروزه با ظهور دولت رفاه عمومي ،حتي اگار خاانواده هام

كه محقاق فاارا از هرگوناه جهاتگياري ن اري قادم درراه

متالشي شود ،نسل جديد مي تواند به حيات خود اداماه دهاد.

پهوهش گذاشته است .اندوخته هااي ن اري خاواه نااخواه بار

درست است كه با از ميان رفتن زمينه كاركردي هنجارهايي كه

مشاهدات و مالح ات پهوهشگر تأثيرگذار است.

خانواده را تقويت ميكرده ،ارزشهاي جامعه بهسارعت ترييار
نميكند ،اما راه براي سست شدن آن هنجار هماوار مايگاردد
(اينگلهارت.)595-599:5995 ،

نظریه اینگلهارت
اينگلهارت ،پيشبيني ميكند كه جايگزيني جمعيت از نسلي به

دلياال سااوم بااراي افااول جهااانبينااي ساانتي نيااز ،مسااأله

نسل ديگر ،بهآرامي به ترييري طولني از ارزشهاي ماادي باه

هماااهنگي شااناختي اساات .مااردم در پااي آن هسااتند كااه

ارزشهاااي فاارا مااادي منجاار ماايشااود (

Inglehart et al.,

جهانبينيشان با تجربه روزانهشان همسان گردد .از ايانرو در

 .)1994:337وي ارزشها را باه دو دساته ماادي و فارا ماادي

جامعه صنعتي كه كارخانه مركز تالش توليدي اسات ،مفهاوم

تقسيم ميكند .خيزش فرا ماديگري اگرچه گسترده است ليکن

خدا به منزله ساعتساز بزرگي است كه جامعه را خلاق كارده

تنها يک جنبه از فراگرد وسيعتر دگرگاوني فرهنگاياي اسات

و سپ

آن را ترک نموده ،به حال خويش واگذاشته تا مستقل

كه به جهانبيني سياسي ،گرايشهاي مذهبي ،نقشهااي مبناي

عمل كند .از اينرو هرچه بار كنتارل بشار باه محايط افازوده

بر جنسيت و هنجارهاي جنساي در جامعاه پيشارفته صانعتي

گرديد ،نقشي كه به خادا نسابت داده شاد ،تضاعيف گردياد

شکل نويني بخشيده است .اين دگرگونيها در ارتباط باا ياک

(اينگلهااارت .)596:5995 ،زوال ظاااهري هنجارهاااي اجتماااعي و

نياز مشترک اند :نياز به احساس امنيت كه مذهب و هنجارهاي

مذهبي سنتي ،با تحول از ارزشهاي ماادي باه فارا ماادي ،در

فرهنگي مطلاق ،باه طرياق سانتي آن را تاأمين مايكاردهاناد

ارتباط است .تحول بهسوي فرا ماديگري و افول اشکال سانتي

(اينگلهارت.)595:5995 ،

مذهب ،دو اتفاب همراه هستند زيرا هر دو يک علت مشاترک

از ن ر اينگلهارت ،سه دليل اساسي براي افول هنجارهاي
مذهبي و هنجارهاي جنسي سنتي در جوامع پيشارفته صانعتي

دارند :سطح بيسابقه امنيت فردي در جامعه پيشارفته صانعتي
معاصر (اينگلهارت.)596:5995 ،

وجود دارد .اولين علت آن ،افزايش احساس امنيت اسات كاه
نياز به هنجارهاي مطلاق را كامرنا

نظریه آلپورت

مايكناد .افاراد تحات

فشارهاي رواني نياز به مقررات قابل پيشبيني و خشک دارناد

تقسيم بندي آلپورت در خصوص جهاتگياري ماذهبي فارد

كه از آنچه روي ميدهد ،اطمينان حاصل كنند زيارا در خطار

توانسته است توجه زيادي را طي ساليان اخير به خود معطوف

هستند؛ اما فرا مااديون بازتااب پدياده معکوساي هساتند :در

دارد و در مطالعاتي كه عامل مذهب مورد توجه روانشناساان

اوضاع نسبتا امن و بي خطر ،شخص ميتواند تنوع و اخاتالف

است بهعنوان يک ن رياه كارآماد ماورد اساتفاده قارار گيارد.

بيشتري را تحمل كند ،لاذا فارد نياازي باه امنيات حاصال از

آلپاورت برحسااب جهاتگيااري دينااي افاراد ،آنهااا را بااا دو

مقررات خشک و مطلقي كه بازدارندههاي ديني قادر به تاأمين

جهتگيري ديني دروني و بيروني تقسيمبندي ميكند.

Ingelhart

1
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از ن ر آلپورت افراد ماذهبي باا جهاتگياري دروناي ضامن

نظریه ناهماهنگی شناختی

دروني سازي ارزشهاي ديني ،ماذهب را باه مثاباه هادف در

ن ريه فستينگر مشهورترين الگوي همساني شاناختي و شاايد

ن ر ميگيرند .درحاليكه افراد با جهتگيري بيروناي ،ديان را

تأثيرگذارترين ن ريه در روانشناساي اجتمااعي اسات .نقطاه

صرفا وسيلهاي براي نيل به اهداف ديگار در ن ار مايگيرناد.

شروع مهم براي فستينگر مشااهده ايان وضاعيت در زنادگي

اخيرا ن ريه آلپورت در زمينه جهتگيري ديني بيروناي باه دو

روزمره است كه ما اغلب در وضعيتي قرار ميگيريم كاه طباق

مقولااه اجتماااعي و شخصااي بسااط يافتااه اساات .طبااق اياان

با الزامات نقش

تقسيمبندي افراد داراي جهتگيري ديني بيروناي اجتمااعي از

نگرش هاي خود عمل نميكنيم بلکه هماهن
خود و يا هماهن

با زمينه اجتماعي عمل ميكنيم.

مذهب جهت نيل به اهداف اجتماعي سود ميجويند ،در حالي

طبق ن ريه ناهماهنگي ،شاناختهااي ياک فارد (افکاار،

كه در جهتگيري ماذهبي بيروناي شخصاي افاراد از ماذهب

اسات.

جهت كسب امنيت فردي استفاده ميكنند (.)Fulton,1997:61

باورها ،نگرشها) ممکن است هماهن
داشتن شاناختهااي ناهماهنا

ياا ناهماهنا

سابب ناهمااهنگي شاناختي

وي بر اين باور اسات كاه در ن اام ارزشهااي ماذهبي،

ميگردد كه حالت ناخوشايندي از برانگيختگي است كاه فارد

ارزشهاى دينى ،بالترين ،مقدم ترين و ضرورىترين ارزشها

را به كاهش ناهماهنگي برميانگيازد .فارد باياد باراي توجياه

هستند .هدف اصلى فرد در زندگى اين است كه زندگىاش را

تريياار در رفتااار خااود ،نگاارش خااويش را تريياار دهااد.

به شيوهاى عملى كند كه با باورهاى دينىاش متحد و ساازگار

روي هم رفته ناسازگاري شناختي كوشش فرد است در راستاي

است فرد به دنبال وحدت ارزشهاا ،ارتبااط خاود باا جهاان

اينكه ناهمسازي بين دو يا چند انديشه يا ايده را كاهش دهد.

Hurka,

ناسازگاري شناختي هنگامي رخ مي دهد كه بين رفتارهاا،

 .)1980:85آلپورت معتقد است كه ن ام ارزش دينى ،بهتنهاايي

شناختها ،ايدهها ،نگرشها و گرايشهاي مرتبط افراد دربااره

قادر است شخصيت را سازمان دهي كند .باه عقياده آلپاورت،

مسائل و موضوعات گوناگون ناسازگاري وجود داشاته اسات.

همه اين ن امهاي ارزشى كلاى باهصاورت مسااوى قاادر باه

حالت ديگر ناسازگاري شناختي هنگامي اسات كاه باين ايان

يکپارچه سازي شخصيت نيستند .وى بر ايان بااور اسات كاه

وجااه ن رهااا و شااناختهااا بااا رفتارهااا و كاانشهاااي افااراد

ن ام ارزشى دينى تنها ن امى است كه ميتواند بهصورت كامل

ناسازگاري و تعارض ايجاد شود.

بهعنوان يک كل و نيال باه ساعادت اخاروي اسات (

و مستمر به شخصيت ،وحدت و يکپارچگى ببخشاد؛ زيارا از

ن ريه ناسازگاري شناختي بر اين پيش فرض استوار است

يکسو ،دين با تمام جنبههاي زندگى انسان سر و كاار داشاته،

كه شناختهاي گوناگون در مورد يک موضاوع ممکان اسات

در هر بخشى از زندگى ،حرفى براى گفتن دارد .دين ميتواند

به حالتي از ناهمااهنگي و ناساازگاري در فارد منتهاي شاود.

فرد را در تمام تعامالتش با دنيا ،در تمام جنبههاا راهنماايى و

هنگاااميكااه فاارد در معاارض دو شااناخت گوناااگون و بعضااا

يارى كند .در بين تمام ن امهاي ارزشاى ،فقاط ن اام ارزشاى

ناسازگار قرار ميگيرد ،برانگيخته ميشود كه يکي از اين دو را

دينى ميتواند در تمام جنباه هاا و در تماام زنادگى راهنمااى

گزينش و مزاياي آن را برجسته كرده و ديگري را رهاا ساازد.

انسان است .از سوي ديگر ،دين پديدهاي است كه با عالم بال؛

(احمدي)55:5999 ،

يعنى عالم غير مادى نامحدود فوب طبيعى ،مرتبط است .ن اام
ارزشى دينى ساخته دست بشار نيسات ،اماا سااير ن اامهااي
ارزشى ديگر ساخته و پرداخته دست بشر هستند
.)93-99:5995

(ميردريکوندي،

روششناسی تحقيق
بااا توجااه بااه اياانكااه هاادف اياان تحقيااق بازسااازي معنااايي
جهتگيري مذهبي است لذا براي رسيدن به ايان مقصاود ،در
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پهوهش حاضر كاربرد روش تحقيق كيفي مناسبتر تشاخيص

به اشباع ن ري رسيد .نمونهگيري ن ري به معناي آن است كاه

داده شد .پهوهشگر به صورت مرحلهاي از روشهاي مختلاف

نمونهگيري بيش از آن كه پيش از پهوهش مشخص شاود ،در

كيفي براي نيل به اهداف تحقيق ،بهره برده است .بهاينترتياب

جريان پهوهش شکل مي گيرد و مبتني بر مفاهيمي است كه از

كه در مرحله گردآوري دادهها از روش مطالعه محوري با فان

دادههاا بيارون آمادهاناد

مصاحبه عميق و در مرحله تجزيه و تحليال دادههاا ،از روش

) .2008:143اينها مفااهيمياناد كاه :الاف) مکاررا در جرياان

ن ريه زمينهاي استفاده شده است.

تحليل پديدار ميشوند؛ ب) به صورت شرايطي عمل ميكنناد

(Corbin Juliet & Anselm Strauss,

كه صورتهاي گوناگون يا وارياسيونهاي يک مقوله عمده را
مشاركتكنندگان و نمونهگيري

ايجاد مي كنند .هدف از نمونهگيري ن ري به حداكثر رسااندن

مشاركت كنندگان اين مطالعه را هجده نفر از دانشجويان دختر

امکان مقايسه رويدادها و موردهاست تا تعياين كنايم چگوناه

و پسر دانشاگاه دولتاي اصافهان تشاکيل دادهاناد .از مزايااي

يک مقوله ازلحاظ ويهگيها و ابعادش تريير ميكند

انتخاااب دانشااگاه بااهعنااوان مياادان پااهوهش اياان اساات كااه

كوربين .)559 :5993 ،در نهايت با استفاده از معيار اشاباع ن اري

محيطهايي مانناد دانشاگاه« ،انبارهاايي» ساهلالوصاول باراي

در مورد تعداد نمونهها تصميمگياري شاد و باا شاروع اولاين

دسترسي به نمونهها است .افزون بار آن ايان ميادان پاهوهش

مصاحبه ،اقدام به استخراج مفاهيم و تحاولت شاد و پا

از

مملو از نسل جديد است كه با موضوع مورد بررساي تناساب

 56مصاحبه ،اشباع ن ري حاصل گرديد اماا باراي اطميناان از

بساايار دارد .تنااوع افکااار و عقايااد ،بسااتر قااومي و فرهنگااي

يافتههاا ،مصااحبه تاا  59ماورد اداماه يافات و ساپ

انجاام

گوناگون ،دسترسي به تحولت روز علوم و پوياايي محايط از

مصاحبه پايان يافت.

(استروس و

خصايص ممتاز اين بستر است.
نمونهگيري در تحقيقات كيفي شامل چند نوع اسات كاه

فنون گردآوري و تجزیه و تحليل اطالعات

بر اساس ماهيت موضوع پهوهش و بررسي انواع نمونهگياري،

در اين پهوهش براي گردآوري دادههااي تحقياق از مصااحبه

براي اين مطالعه نمونهگيري آسان و داوطلبانه بهعنوان بهتارين

پهوهشي استفاده شده است.

روش مشخص شد:

نوع مصاحبههاي انجام گرفته ،مصاحبههاي عميق يا نيماه

نمونهگيري آسان مبتني بر انتخاب موارد يا افارادي اسات

سازمان يافته است كه اجازه ميدهد ترييرات آزاد بيشتري بين

كه در دسترس است ،داوطلب بوده و بهسادگي مايتوانناد در

مصاااحبهكننااده و مصاااحبهشااونده صااورت گياارد و بااراي

نمونه وارد شوند .دو نوع نمونهگياري آساان وجاود دارد كاه

آشکارسازي يک موضوع ،گفتگو در جزئيات و ساختن تئوري

عبارتاند از :نمونهگيري حبسي و نمونهگيري داوطلبانه:

مفيد است

(استربرگ.)599 :5996 ،

الف) نمونهگيري حبسي :نوعي نمونهگيري آسان از ياک

در اين پهوهش براي تحليل دادههاي بهدست آماده ابتادا

محاايط خاااص اساات كااه محقااق ممکاان اساات آن را بااراي

داده ها كدگذاري شده و سپ

باا اساتفاده از ن رياه زميناهاي

مشاااركتكنناادگان چناادان دشااوار نبينااد .ب) نمونااهگيااري

تحليل شدند.

داوطلبانه :نموناهگياري آساان اسات كاه در آن افاراد از روي

كدگذاري ن ري شيوهاي براي تحليل اطالعاتي است كاه

تمايل در يک مطالعه شركت ميكنند (محمدپور .)95 :5939،براي

به من ور تدوين ن ريه زمينهاي جمع آوري شده اسات

اطمينان از روش نمونهگيري و صحت دادههاي بهدساتآماده

 .)556 :5999كدگذاري نشانگر عملياتي است كه طي آن داده ها

در كنار اين روش از شيوه نمونهگيري ن ري نيز استفاده شد تا

خرد ميشوند ،مفهوم پردازي ميشوند و آنگاه باه روشهااي

(فلياک،

مطالعه چگونگي نگرش دانشجويان به دين (مدلي بر اساس ن ريه زمينهاي  )GTمورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه اصفهان

99

جديد ،دوباره به يکديگر متصل مايشاوند .بليکاي ايان ناوع

انعطاف پذير ميسازد .ن ريه زمينهاي يک ن ريه مسأله_ محور

كدگذاري را به عنوان فرآيند چرخهاي يا حلزوني فرمولبنادي

است و بر ارتباط دادن مراحل و گامهايي استوار است كاه باه

ميكنند كاه در برگيرناده ساه ناوع فعاليات اسات :توصايف،

تعيين ساختار ن ري مسأله كمک ميكند

(محمدپور.)99:5939 ،

طبقهبندي و اتصال .در گام اول باياد توصايفهااي فرباه ياا

در فرآيند ساخت ن ريه زمينهاي دادههاي گردآوري شاده

جامع از پديده مورد مطالعه به عمل آيد .توصيف تکيده فقاط

در سه مرحله كدبندي شاده و باه هام متصال مايشاوند كاه

وقايع را بيان ميكند ،درحاليكه توصايف فرباه زميناه كانش،

عبارت اند از كدبندي باز ،كدبندي محوري و كدبندي گزينشي

مقاصااد كاانشگااران اجتماااعي و فرآيناادهاي حف ا ثبااات و

يا انتخابي .در مرحله اول يا كدگذاري باز ،محقاق باه بررساي

استمرار يا تريير كنش اجتماعي و كنش متقابل اجتماعي را نيز

متن جهت يافتن مفاهيم مکناون در اطالعاات مايپاردازد .باا

شامل ميشود .در مرحلاه بعادي ايان فرآيناد ،يعناي مرحلاه

استفاده از رهيافت مقايساهاي ثابات ،محقاق تاالش مايكناد

طبقهبندي از طريق ايجاد و ابداع مقوله ها ،اطالب مقولههاا باه

مفاهيم را اشباع سازد .كدبندي بااز در ايان مقالاه باهصاورت

دادهها و تجزيه و تركيب مقولههاا حاصال مايشاود .ساومين

سطر به سطر انجام شده است .زماني كه مجموعهاي از مفاهيم

بخش اين فرآيناد عباارت اسات از پيوناد دادن مقولاههاا باه

اوليه استخراج شدند ،مفاهيم مشترک بر اسااس مقايساه هااي

يکديگر .هدف اصلي اين است كه ن مهاي متوالي و تکراري،

ثاباات (تشااابهات و تفاااوتهااا) در قالااب مقولااههاااي عمااده

گوناگون و موارد منفرد در دادهها كشف شود و بادين ترتياب

دسته بندي ميشاوند .ايان فرآيناد را كدگاذاري بااز متمركاز

(بليکي-55 :5996 ،

مقولههاي عمده بار اسااس ابعااد شارايطي،

نقطه آغازي براي برساختن ن ريه فراهم آيد
.)959

ميخوانند .سپ

تعاملي/فرايندي و پيامادي دساتهبنادي شاده و در ياک خاط

براي تحليل دادههاي بهدستآمده ابتدا دادههاا كدگاذاري

داستان به يکديگر مرتبط شده و به نگارش در مايآيناد .خاط

با استفاده از ن ريه زمينهاي تحليل شدند.

داستان بايد مقولههاي عمده را بهصورت منطقي و تحليال باه

رويه ن ريه مبنايي (زميناهاي) ياک روش تحقياق كيفاي

دنبال هم فهرستوار توضيح داده و هركادام را در ارتبااط باا

است كه يک سلسله رويههاي سيستماتيک را به كار مايگيارد

در ارتباط با كل قارار دهاد .باه ايان مرحلاه

شده و سپ

تا ن ريهاي مبني بر استقرار درباره پديدهاي ايجاد كند

(استروس

و كوربين.)59:5993 ،

ن ريه زمينهاي نخستين بار بهوسيله گالسار و اساتروس

5

( )1967در كتاب كشف ن ريه زمينهاي مطر شد .اين ن رياه
برخالف عنوان ظاهري آن روشي است براي تولياد ن رياه در
حوزه هايي كه دستيابي به آن از طريق رويههااي كماي اثبااتي
دشوار است .طبق ن ر گالسر دادههاي مورد استفاده در ن رياه
زمينهاي بايد تجربهاي هستند؛ به اين معنا كاه محقاق شخصاا
به صورت عيني و تجربي درگير عمليات گاردآوري و تحليال
اطالعات است .ماهيت استقرايي اين ن ريه سابب خالقيات و
آزادي عماال محقاااق شااده و فرآيناااد پااهوهش را بسااايار

Glaser and Strauss

1

ديگري و سپ

كدبندي محوري گفته ميشاود .كدبنادي محاوري باه تن ايم
تحليلي و منطقي دادهها كمک كرده و زمينه را براي كدگذاري
گزينشي و استخراج مقوله هسته فراهم ميسازد .بعد از اتماام
خط داستان مقولهاي باعنوان مقوله محوري يا هسته اساتخراج
ميشود .در اين مرحله محقق شارايطي را كاه بار ايان پدياده
مركزي تأثير ميگذارد ،استراتهيهاي عناوان شاده در پدياده،
بستر و شارايط متاداخل كننادهاي كاه ايان شارايط را شاکل
ميدهند و پيامدهاي انجام اين استراتهيهاا را در قالاب ياک
مدل ن ري سه بعدي ترسيم ميكند .اين مرحلاه را كدگاذاري
گزينشي مينامند .در اين گام محقق يک مدل ن ري ميساازد
كه روابط متقابل بين مقولههاي محوري را نشان

ميدهد.
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قابليت اعتماد

ابعادشان در دادهها كشف ميشوند .بناابراين  59مفهاوم (كاد

براي رسيدن به معيار قابليت اعتماد( 5معادل اعتبار و روايي در

اوليه يا زير مقوله) انتخاب شدند كه در نهايت اين مفااهيم در

تحقيقات كمي) ،از سه تکنيک متعارف و بسيار مرسوم استفاده

قالب  9مقوله عمده (كد متمركز) جااي گرفتناد .در مقاولت

به عمل آمد كه عبارتند از:

عمده تالش بر آن است كه متناسب با خصيصاه و ابعااد زيار

اول :كنترل يا اعتباريابي توسط اعضاء : 5در اين روش ،از

مقولههاي نوزدهگانه دستهبندي داده شاود كاه بتواناد تماايزي

مشاركتكنندگان خواسته شد تا يافتههاي كلي را ارزيابي كرده

آشکار در ميان مقولهها ايجاد كند .از اين رو زيار مقولاههاايي

و در مورد صحت آن ن ر دهند.

كه اشاره باه اعتقاادات ريشاهاي و اساساي داشات در مقولاه

دوم :مقايسه تحليلي :9در ايان روش ،باه دادههااي خاام

اعتقادات پايهاي جاي گرفتند .زير مقولههاايي كاه بار بااور و

رجوع گرديد تا ساختبندي ن ريه با دادههاي خام مقايساه و

اعتقاد به اعمال و رفتارهاي ديني تأكيد داشتند در مقولاهاي باا

ارزيابي گردد.

نام اعتقادات مناسکي دستهبندي شدند .با تعمق در مياان زيار

سوم :اساتفاده از تکنياک مميازي :6در ايان زميناه ،چناد

مقولهها ،به عواملي كه موجب دوگانگي و تضاد در اعتقاادات

متخصص در كار ن ريه زمينهاي ،بر مراحل مختلف كدگذاري،

و رفتار شدهاند ،دست ياافتيم كاه از آنهاا باه عناوان عناصار

(بوساتاني و

اصلي و فرعي ايجاد ناهماهنگي ياد شده است ،مقولاه آداب و

مفهومسازي و اساتخراج مقاولت ن اارت داشاتند

احکام اشاره به بعد عملي چهار مناساک نمااز خوانادن ،روزه

محمدپور.)514 :5999 ،

گرفتن ،تقليد و دعا كردن دارد و اينكه افراد تا چه حد بر اين
یافتهها

مناسک مقيد و پايبند هستند .يکي از رفتارهاي اخالقاي شاايع

مساااأله اصااالي ايااان پاااهوهش ،بررساااي جهاااتگياااري

مانند دروا گفتن را نيز در دو بعاد اعتقاادات اخالقاي  -كاه

مصاحبهشوندگان در ابعاد اعتقادي و مناسکي ديان اسات .در

اشاره به باور افراد در خصوص دروا دارد -و مقوله رفتارهاي

اين مقاله كوشش شده اسات كاه معااني ذهناي و كانشهااي

اخالقي – كه دال بر ميزان پايبندي به اين اعتقاد اسات -قارار

مذهبي دانشجويان مورد مطالعه و كنکاش قرار گيرد .آيا جوان

داديم.

جامعه ما به ميزان باورها و اعتقاداتش ،به مناساک نياز پايبناد

در مرحله بعد؛ يعني كدگذاري محوري ،سعي بر آن است

است؟ بهعبارت ديگار آياا باين بعاد شاناختي و رفتااري وي

تا براساس ارتباط ميان خصيصهها و ابعاد مقولاههاا ،در حاول

ناسازگاري شناختي وجود ندارد؟

محوري قرار بگيرند .بنابراين اعتقادات ن ري و باورها در كاد

در اياان پااهوهش مشاااركتكنناادگان دختاار و پساار در

محوري بعد نگرشي ،بعد عملي مناسک در كد محاوري بعاد

رشتههاي متنوع علوم انساني ،فني مهندساي و علاوم پاياه ،در

رفتاري و در نهايت عواملي كه مسبب اين شاکاف هساتند در
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كد محوري شرايط زمينهاي و مداخله كننده دستهبندي شدند.

سال حضور داشتند.

در آخرين مرحله ،يکپارچه سازي و پاليش مقولههاا باه

در مرحله كدبندي بااز ،باا مطالعاه و مارور مکارر ماتن

استخراج يک مقولاه هساتهاي منجار شاد كاه مقولاه اساساي

مصاحبهها مفااهيم و كادهااي اولياه آشاکار شادند و ساپ

تحقيق را شامل ميشاود .مقولاه هساتهاي ايان بررساي «بااز

مقولت عمده مبتني بر آنها ،شناساايي شاده ،خصيصاههاا و

معنايي مذهب» است.

1

Trust Worthiness
Member Check
3
Analytical Comparison
4
Auditing
2

در جاادول  5زياار كدبناادي اوليااه ،كدبناادي متمركااز،
كدگذاري محاوري و مقولاه هساتهاي كاه در خاالل تحليال
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مصاحبهها استخراج شدند ،ارائه ميشود .لزم به ذكر است كه

ن ري و مبتني بر نمونهگيري آسان از افراد ماورد مصااحبه باه

در اين تحقيق ،بر اساس روش ن ريه زمينهاي واحاد تحليال،

اشباع ن ري رسيدهاند.

فرد نيست؛ بلکه مفاهيمي هستند كاه در جرياان نموناهگياري
جدول  -كدگذاري باز ،كدگذاري محوري و كدگذاري گزینشی یافتههاي تحقيق
كدگذاري باز
مفاهيم

مقولههاي عمده

(كدبندي اوليه)

(كدبندي متمركز)

 اعتقاد به خدا پذيرفتن معاد باور به امامت معتقد بودن به نماز مقيد بودن به روزه پذيرش مسأله تقليد -اعتقاد داشتن به دعا

اعتقادات
پايهاي
اعتقادات
مناسکي

 رفتار كارشناسان و مبلران امور ديني -ضعف محتوايي كتب ديني و آموزش نادرست

عوامل اصلي
ايجاد ناهماهنگي

-دروا گفتن

عوامل فرعي ايجاد ناهماهنگي

آداب و احکام

بعد
نگرشي

شرايط زمينهاي

باز معنايي مذهب

 -نگرش به دروا

اعتقادات
اخالقي

 اجبار بيروني پايبندي ناقص ديگران جو خانوادگي خواندن نماز روزه گرفتن تقليد كردن -دعا كردن

كدگذاري محوري

كدگذاري گزینشی

شرايط مداخلهگر

بعد
رفتاري

رفتارهاي اخالقي

یافتههاي عمده

اعتقادات پایهاي

مقولت عمدهاي كه در اين بررسي مورداستخراج قرار گرفات

من ور از اعتقاادات پاياهاي ،باورهاايي پيراماون ابعااد اصالي

در زير بهطور اختصار معرفي ميگردد:

دينداري و اعتقادات مذهبي افاراد اسات كاه انت اار مايرود

بعد نگرشی

پيروان يک دين به آنها عميقا ايمان داشته اسات .باه عباارت
بناي اعتقادات ماذهبي افاراد ماورد

بعد نگرشي ،كد محوري است كه نگرشها و باورهاي فارد را

ديگر در اين مقوله ،سن

نسبت به مسائل اعتقادي بيان ميكند .اين كد در ساطح شاامل

كنکاش قرار گرفتاه اسات .اعتقااداتي مانناد اعتقااد باه خادا،

اعتقادات پايهاي ،اعتقادات مناسکي و اعتقادات اخالقي است؛

پذيرفتن معاد و باور به امامت (در اين تحقيق امامت امام زمان

كه هريک بهتفصيل توضيح داده ميشوند:

(ع )) كه در دين اسالم به عنوان اصول ديان از آن يااد شاده
است .همه مشاركتكنندگان به اين موارد اعتقاد داشته و آن را
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پذيرفتهاند .يکي از مشاركتكنندگان ميگويد:

بعد بميريم .بايد نتيجهاي بگيريم از كارمون».

«همه چيزم خدا هست و در روز ساعتهاا باا خادا
حرف ميزنم».

اعتقادات مناسکی

يا شركتكننده ديگري بيان ميدارد:

اعتقادات مناسکي ،كد تفسيري اسات كاه اشااره باه اعتقااد و

«حضور خدا و قدرت برتار خادا رو تاوي زنادگيم
ح

ميكنم»

در واقع هدف ،دانستن ليههاي پنهاني و دروناي ذهان افاراد

دانشجوي ديگري در اين زمينه اينگونه اظهار ن ر ميكند:
«خدا براي من خيلي گسترده هست و از ايان بابات
كه بندهاش رو رها نميكنه اطمينان دارم».

حتي شركتكننده ديگري كه سعي ميكرد همه مساائل را باا
بعد عقالني و علمگرايي بررسي كند ميگويد:
«هيو وقت نتونستم خدا رو كامل از زندگيم باذارمش
كنار .براي هر كدوم از اعتقاداتم تونستم مورد نقضاي
پيدا كنم اما براي خدا نتونستم .مثال اينكه كل جهاان
برام ناآگاهانه آفريده شده باشه رو نميتونم بپذيرم».

مشاركتكنندگان نه فقط به خادا بااور داشاتند بلکاه اذعاان
ميكردند كه با كنار گذاشتن خدا در زندگي دچار آسيبهاايي
ميشوند از جمله شركتكنندهاي ميگويد:
«اگه نباشاه زنادگيم كاامال ناابود شاده اسات و باه
سرگرداني و حيرت ميرسم».

در باب اعتقاد به مساأله معااد مشااركتكننادگان ضامن
اذعان به باور داشت به آن به ذكر پيامدهاي اعتقاد به معااد در
زندگي خود ميپرداختند ،پاسخگويي بيان ميكند كه :
«باور به معاد دارم ،به ن رم يک كانش و واكنشاي
است توي اين عالم ،كوچکترين كار اونجا باهاش
برخورد ميشه ،چون اگه غير ايان باشاه باين ماي،
بيهنجاري ،بايقاانوني و پاوچي هماه زنادگي رو
ميگيره ،پ

نگرش افراد نسبت به مناسکي كه دين آن را ملزم كارده دارد،

بايد باشه يه چنين ن امندي ،وقتي ياه

زندگي اين چنين قانونمنده پ

همه چيز قانونمنده

يا مشاركتكننده ديگري ميگويد:
«اينكه جهان ديگهاي هست واقعيت داره ،لزمه ايان
زندگي اينه كه هر كسي كه اينجا كاري كارده اونجاا
نتيجهاش رو ميبينه .اگه جهان ديگهاي نباشاه؛ يعناي
هيو ،الکي به دنيا اومديم .فقط اومديم زندگي كنيم و

درباره مناسکي چون نماز ،روزه ،دعا كردن و تقليد است .ايان
كد شامل زير كدهاي تفسيري معتقد بودن به نماز ،مقيد باودن
به روزه ،پذيرش مسأله تقليد و اعتقاد داشتن به دعا اسات .در
همه اين موارد ميوان پاسخگويان را به دو دسته تقسيم كارد:
دستهاي كه به اين مناسک اعتقاد و باور تام داشاتند و كسااني
كه به ديده شک و ترديد درباره آن حارف مايزدناد و ياا باه
گونه راي آن را انکار ميكردند.
در دسته اول ميتوان به ايان ماوارد اشااره كارد :دربااره
اعتقاد به نماز پاسخگويي بيان ميكرد:
«يکي از مراقبههاي واقعي ،جزئيترين و ياا شاايد
كليترين و مهمتارين اونهاا نماازه ،كاه باه درون
خودت بري ،به خودت نگاه كني».

و يا مشاركتكننده ديگري كه اذعان ميكرد:
«آدم وقتي يه نفر رو دوست داره يه سري قاعدههايي
كه اون دوست داره رو بايد رعايت كنه».

مشاركتكننده ديگري نيز در ايان بااره ايانگوناه اظهاار
عقيده ميكرد:
«نماز چيزي نيست كه كساي از خاودش گفتاه باشاه
وقتي تو قرآن اومده ،آدم اگه خادا رو واقعاا دوسات
داره بايد انجامش بده».

پاسخگوي ديگري درباره اعتقاد به روزه ميگويد:
«حال روزه باودن رو دوسات دارم ،باه خااطر تقاوا،
جااواب دادن روز قياماات و خودسااازي بايااد روزه
گرفت».

يکي از پاسخگويان درباره دعا بيان ميدارد كه :
«با دعا آرامش ميگيرم و اگه نباشاه احسااس خاالء
ميكنم».
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شركتكننده ديگري اعتقاد خود باه تقلياد را ايان گوناه

رجوع به عقل خود انسان است»

ديگري در اين زمينه ميگويد:

اظهار ميكند:
«رساله نگاه ميكنم ،يا اگه بلد نباشم زن
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{باه دفتار

مرجع} ميزنم يا ميپرسم».

يکي از دانشجويان اهل تسنن نيز در اين زمينه ميگويد:

«اگه اختالف ن ري بين ن ر خاودم و مرجاع تقليادم
باشه من كار خودمو{عمل به ن ر خودم} ميكنم».

و يا دانشجوي ديگري كه بيان ميكند:

«با وجودي كه سنيام اما سوالت ديني خودمونو با

«به ن ر من اماروز آدماا خيلاي چيازا رو خودشاون

آخوندها و روحانيوني كه داريم درميون ميذاريم ياا

ميتونن تشخيص بدن».

از امام شافعي پيروي ميكنم».

در اياان قساامت اشاااره مختصااري ماايشااود بااه ن اار
پاسخگوياني كه اعتقادي به مناسک ندارند:
شركتكنندهاي درباره نماز ميگويد:

همچنين شركتكننده ديگري در اين زمينه ميگويد:
«دوست ندارم آدم تک منبعي باشم ،دوست دارم آدم
چند منبعي باشم؛ يعني ويهگي كاه روشانفکرها دارن
كه از يه زاويه به قضيه نگاه نميكنن و گم نميشن».

«نماز نميخونم ،قبال اعتقاد داشتم ولي الن نه .چون
يه سري رفتار از افراد نمازخون ديدم باه ايان خااطر

اعتقادات اخالقی

انجام نميدم ،ديگه از نماز زده شدم».

اين مقوله به اعتقاد به رفتارهاي اخالقي اشاره دارد كه در واقع

ديگري اين طور بياعتقادي خود را نسبت باه نمااز بياان

مسألهاي فرا ديني است؛ يعني به اصول اخالقاي كاه مساألهاي
فردي است توجه دارد .قابل ذكر است كه اين كد تفسيري تنها

مي دارد:
«خيلي وقته نماز نميخونم ،دربارهاش شک دارم ،باه

در برگيرنده يک زير كد تفسيري است كه آنهم نگرش نسبت

اين كه نماز به درد انسان ميخوره شاک دارم ،حتاي

به مسأله دروا را ميسنجد .در اين ماورد افاراد ديادگاههاا و

اين كه نماز واجبه هم شک دارم».

ن رات مختلفي داشتند ،گروهي اعتقاد و گروهي عادم اعتقااد

و يا دانشجوي ديگري كه بياعتقادي خاود را در قالاب
اين كلمات ابراز ميكرد:
«اصال كاري به اين مناسک ندارم چون ديادم كساايي

به دروا را بيان ميكردند.
به عنوان مثال يکي از شركتكنندگان بيان ميدارد كه:
«من خاودم ساعي مايكانم اصاال دروا نگام ،اصاال

كه خدا رو عميقا قبول داشتن ،تاو زنادگيشاون هام

نميتونم دروا بگم ،عذاب وجدان ميگيارم ،هميشاه

عمل ميكردن و نماز هم نميخوندن».

راست ميگم حتاي اگاه ماثال موقعيات كااري رو از

در خصوص اعتقاد به تقليد ،متأسفانه اكثر پاسخگويان به
اين مسأله اعتقادي نداشتند .پاسخگويي ن ارش دربااره تقلياد
چنين است:

دست بدم».

از طرف ديگر دانشجويي اينگونه پاسخ ميدهد:
«در جامعه ما همه چي داره با دروا پيش ميره ،اگاه

«حکم تقليد رو به خااطر باار آوردن روحياه تقلياد

بخواي زندگي كني و زندگيتو پيش ببري ،حاداقل

گونه و مقلد شدن مردم قبول ندارم .اين سابب شاده

با اون چيازاي معماولي باياد تاو هام دروا بگاي،

اهل تحقيق نباشيم و روحيه تقليد گونه ماا رو بيشاتر

درست مثل سيلي كه تو رو ميبره».

كنه»

شركتكننده ديگري ميگويد:
«خوب نيست ،البته نميگم نبايد مشورت كارد اماا
تنها راه مشورت هم رجوع به رساله نيست ،يکايش

بعد رفتاري
آداب و احکام
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اين مقوله به جنبه عملي عبادات كه مشتمل بر انجام دستورات

اعتقاد به دروا نگفتن ،در مواردي برخالف اعتقاد خاود عمال

ديني و مناساک اسات ،اشااره دارد .ايان كاد تفسايري خاود

ميكردند .در اين خصوص پاسخگويي بيان ميكند:

مشتمل بر  6زير كاد تفسايري بااعنوان :خوانادن نمااز ،روزه

«اگه راست چيزي قابل گفتن باشه ،ميگام وگرناه

گرفتن ،تقليد و دعا كردن است .متأسفانه عالوه بر ايانكاه در

دروا ميگم».

اين حوزه پايبندي زيادي ديده نشده است ،مشاهده شاده كاه
بسياري از افراد در اين زمينه همچنان باا دوگاانگي و شاک و
ترديد دساتباهگريبااناناد؛ كاه علات ايانگوناه رفتارهاا در
بخشهاي بعدي بهتفصيل بيان خواهد شد از جمله پاسخهااي
عنوان شده در اين زمينه ميتوان به اين موارد اشاره كرد:

و يا مورد ديگري كه بيان ميكند :
«اگه دروا گفتن زياد به كساي لطماه نزناه ،اشاکالي
نداره».

عوامل اصلی ایجاد ناهماهنگی

«به ن رم اينطور نيست كه آدم صبح و ظهر و شاب،

من ور از عوامل اصلي ايجاد ناهماهنگي ،عواملي هستند كه به

نماز بخونه ،آدم هر وقت احساس كرد ميتونه رابطاه

بعد ساختاري مرتبط مايشاود در واقاع ايان عوامال عماومي

عميق برقرار كنه بايد نماز بخونه»

هستند كه از حيطه عوامل فردي و تأثيرگذاري محدود خاارج

و يا پاسخگوي ديگري كه در زمينه روزه اينگونه ن ار خاود

است ،بهعبارتديگر اينها عوامل كالني هساتند كاه شاناخت

را بيان ميكند:

همه افراد را تحت تأثير قرار ميدهد .زير مقولههاي اين مقوله

«خودم رو به قيد و بندي كه هزاران سال پيش تعيين

عبارتاند از :رفتار كارشناسان و مبلران اماور ديناي ،محتاواي

شده پايبند نميكنم»

كتااب دينااي و آمااوزش نادرساات .پاسااخگويي درباااره رفتااار

و يا پاسخگوي ديگري كه ميگويد:
«از ن ر اعتقادي برام پذيرفته است اما درباره فايدهاش
و انجامش شک دارم»

و يا در زمينه انجام تقليد پاسخگويي ميگويد:
«من خودم حکم صادر ميكانم .ساعي مايكانم كاار
درست رو خودم انجاام بادم(.در ماورد دعاا نکاردن
نياوردم)»

البته قابل اذعان است كه در اين بخش نيز مانناد ماوارد قبال،
افرادي پايبند به مناسک نيز مشاهده شدند ولاي تعاداد آنهاا
زياد نيست.

نامناسب كارشناسان و مبلران امور ديني بيان ميكند كه :
«سؤالتي برام پيش مياومد كه هر وقت از دبير كتااب ديان و
زندگي ميپرسيدم برخورداي بدي داشت ،مانم از ايان رفتاار
زده شدم».
پاسخگوي ديگري ميگويد:
«اساتيد متبحاري كاه بتوناه دروس ديناي رو خاوب
تدي

كنه نداريم».

شركتكننده ديگري علات زدگاي از ايان درس را ايانگوناه
عنوان ميكند:
«دبير دين و زندگي ما سر كالس به سانيهاا فحاش
ميداد».

رفتارهاي اخالقی

رفتارهاي اخالقي باه آن دساته از رفتارهاايي اشااره دارد كاه

درباااره محتااواي كتااب دينااي و آمااوزش نادرساات
شركتكنندهاي گفت:

برخالف آداب و احکام ،نمادين نيست و بيشتر جنبه اخالقاي

«محتواي كتابا نياز امروز ما رو پاسخ نميده ،سؤالتي

و انساني و فردي آنها مورد ن ر است .در اين پهوهش باراي

كه برام پيش مياد اصال جوابشو اين كتابا نميده».

اين مقوله زير كد تفسايري دروا گفاتن در ن ار گرفتاه شاده
است .در اين زمينه نيز با جواناني برخورد كرديم كه عليرغام

شركتكنندهاي بيان داشت كه :
«وجود تئوريهاي علمي و عقالني بودن علام سابب

مطالعه چگونگي نگرش دانشجويان به دين (مدلي بر اساس ن ريه زمينهاي  )GTمورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه اصفهان

ضعف اعتقادات دينيم شده از طارف ديگار در زميناه

پاسخگويي ديگر بيان كرد كه :

ديني هم ضعفهايي در توجيه مسائل داريم».

ديگري ميگويد :

«خانواده من خيلي مذهبي نيستن».

در خصوص اجبار بروني پاسخگويي ميگويد:

«خيلي دوست دارم شناختم از امام زمان بيشتر بشه اما

«اينكه دولت متولي شده و مثال مايخواهاد اجبااري

همه كتابايي كه ديدم فقط درباره تاريخ تولد و پادر و

حجاب را گسترش بدهد سبب شده« :افراد لجباز تار

مادر و زمان غيباتش اسات و اطالعاات خاوبي بهام

بشن و حجابشونو بدتر كنند».

ندادن».
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يا ديگري ميگويد:

يا دانشجوي ديگري كه زدگي خود را از ديان ايانگوناه

«دين زمان پيامبر رو قباول دارم ،اون موقاع حکمات

بيان ميدارد:

انجام عبادات رو به مردم ميگفتن ولاي الن مايگان

«تو دوره دبيرستانم كتابهاي مذهبي ميخوندم ،سعي

اجبارا بايد اين كاارا رو انجاام بادي ،بادون ايانكاه

ميكردم خادا رو بشناسام ولاي آخرشام نشاناختم و

دليلشو بدوني».

{خدا رو}رهاش كردم».

تحليل و تفسير نتایج
عوامل فرعی ایجاد ناهماهنگی

در اين بررسي مقوله هسته «بازمعنايي ماذهب» حاصال ادغاام

من ور از عوامل فرعي ايجاد ناهماهنگي ،عواملي فردي هستند

چهار مقوله محاوري فاوب اسات.گليازر ( )1978و اساتروس

كه هر شخصي در زندگي خاود باا آن مواجاه شاده و سابب

( )1987هر دو پيشنهاد ميكنند كه يک ياا دو مقولاه هساتهاي

ايجاااد ناهماااهنگي در زمينااه معتقااداتش شااده اساات .زياار

داشتهايم ) .(Urqhart Cathy, 2013:116در اين تحقيق ماا مقولاه

مقولههاي اين مقوله عبارتاند از :پايبندي ناقص ديگران ،جاو

هستهاي «بازنمايي مذهب» را يافتيم.

خانوادگي و محيطي و اجبار بيروني.
درباره پايبنادي نااقص ديگاران شاركتكننادهاي بياان
ميكند كه :
«چون يه سري رفتار از افراد نمازخون ديدم ،باه ايان
خاطر {نماز} انجام نميدم ،ديگه زده شدم ،رفتارهاي
بد افراد نمازخوان سبب شد بياعتقاد بشم و گارايش
پيدا نکنم ،چون فکر ميكنم كسي كه نماز ميخونه و
اين اعتقادات رو داره ،ديگه نبايد كار بد كنه».

مشاركتكننده ديگري در اين باره گفت:
«مسؤوليني كه الگوي من هستند ،بعد خطايي مايكنناد،
سبب دين گريزي من ميشه».
شركتكنندهاي پيرامون جو خانوادگي -محيطي ميگويد:
«قبلنا {دوره دبيرستان} آدم ماذهبي باودم ،ولاي الن
كمتر ،به خاطر جوي كه درونش قرار گرفتم ،دانشگاه
جوش جوري است كه سست شدم».

براي تعيين مقوله هساته باه معيارهااي خااص گزينشاي
مقوله هسته به شر زير توجه شده است:
الف :انتزاعي و كلي است به نحوي كه با سااير مقاولت
بتواند ارتباط معنايي برقرار كند.
ب :قابليت تحليل علمي داشته است.
ج :از سوي مشاركتكنندگان مورد تأكياد و تکارار قارار
گرفتهاند.
د :جريان طبيعاي مصااحبه باه سامت آن معطاوف شاده
است.
مسأله دين و دين داري همواره يکي از مسائل مورد توجه
در اكثر جوامع و بهويهه ايران اسالمي است .در ايان پاهوهش
آنچه بهعنوان اولين نکته ميتوان مورد ن ر داشت ،اين اسات
كه ميزان دينداري جوانان ايراناي باه هايووجاه در وضاعيت
بحراني قرار نگرفته و جوانان همچنان به باورهاي اساسي دين
اعتقاد و باور عمياق دارناد .مشااركتكننادهاي در خصاوص
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اعتقاد به خدا ميگويد:
«اگه خادا نباشاه زنادگي ام كاامال ناابود شاده و باه
سرگرداني و حيرت ميرسم».

توجه به معاد نيز به اين نحو بيان ميشاود« :اور باه معااد
دارم ،به ن رم يک كانش و واكنشاي اسات تاوي ايان عاالم،
كوچک ترين كار اونجا باهاش برخورد ميشه ،چون اگاه غيار
اين باشه بين مي ،بيهنجاري ،بيقانوني و پوچي همه زندگي
رو ميگيره ،پ

بايد باشه يه چنين ن اممندي» .آخرين مؤلفاه

در بعد اعتقادات پاياه ،بااور باه اماامزماان (عا ) اسات كاه
شركتكنندهاي اينگونه ن ر خود را بيان ميكند:
«مطمئنم كه امام زماان ظهاور مايكناه و انتقاام هماه
بيعدالتيها رو ميگيره».

اينها نشان ميدهد كه همچون سااير تحقيقاات كماي و

خاطر انجام نميدم ،ديگه از نماز زده شدم»

يا ديگري ميگويد:
«خيلي وقته نماز نميخونم ،درباارهاش شاک دارم،
به اين كه نماز به درد انسان مايخاوره شاک دارم،
حتي اين كه نماز واجبه هم شک دارم».

دانشجويي در خصوص تقليد ميگويد:
«اگه اختالف ن ري بين ن ر خاودم و مرجاع تقليادم
باشه من كار خودمو {عمل به ن ر خودم} ميكنم».

در مورد بعد مناسکي ميتوان گفت كه جوانان به سامت
گرايش به دين خصوصي و برخاورد گزينشاي باا ديان پايش
ميروند؛ يعني در خصوص برخاي از جنباههااي ديناي (بعاد
مناسکي) به صورت كامال سليقهاي عمل ميكنند مانناد گاوش
دادن به موسيقي و يا بروز اختالف ن ر با ن ر مرجع تقليد.

كيفي كه به بررسي ميزان اعتقادات پايه پرداختند ،در اين زمينه

مسأله ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد اين اسات كاه

باورهاي راسخ و قاطعي وجود دارد .نتاي تحقيقات توسلي و

جوانان به دليل توانمنديهاي ذهني خود ،دين صارفا تقليادي

مرشدي ( )5991و آهنکوبنهاد ( )5999نيز گوياي تأييد ايان

را برنماايتابااد .او باورهاااي دينااي را كااه از دوران كااودكي

يافته است .از ساوي ديگار هماين باورهاا آنهاا را از ورطاه

بهصورت تقليدي باه او القاا شاده ،كناار مايزناد و درصادد

بحران هويت و معنا نجات بخشيده چراكاه در پنااه باورهااي

پذيرفتن ديني است كه با تفکر او همخواني داشاته اسات؛ اماا

قوي مذهبي ساؤالت اساساي خاود را پاساخ مايدهناد و از

در اكثر موارد آنچه بهعنوان دين به او عرضه مايشاود تاوان

پوچي رهايي مييابند.

مجاب او را ندارد.

باار اساااس اياان مقولااه بااه ن اار ماايرسااد كااه فرآينااد

از سوي ديگر ،جوان ميخواهد همه آموزههااي ديناي را

جامعهپذيري مذهبي توانسته به نحو فراگيري باور اصيل ديان

با عقل خود بسنجد .اگر آموزههاي ديني در قالبهااي فکاري

را به نسل جوان منتقل كند ،چراكه غالب پاسخگويان اعتقادات

او بگنجد صحيح ،وگرنه نادرست است و باياد كناار گذاشاته

راسخي پيرامون اصول دين چون اعتقاد به خدا ،پذيرش معااد

شود .با اتکا به ن ريه اينگلهارت ميتوان بيان كرد در صاورت

و باور به امامت (امام زمان (ع )) داشتند .از اين ن ر ميتاوان

بروز ناهماهنگي بين جهانبيني افاراد باا تجرباه روزاناه ،ايان

گفت كه جامعه ما توانسته است از حياث دروناي كاردن ايان

عامل ميتواند سبب افول دينداري گردد .اين عوامال موجاب

بعد؛ يعني تعميق باورها و اعتقادات پايهاي و اساساي ديان در

ميشود هويت ديني جوان بهخوبي شکل نگيرد و دچار بحران

ميان نسل جوان ،شايسته عمل كند

شناختي نسبت به اين آموزههاا شاود و باراي نجاات از ايان

طبق يافتههاي ساير پاهوهشهااي مارتبط مانناد طالباان

بحران بعيد نيست كه دينگريزي را در پيش بگيارد .در واقاع

( ،)5993در بعد مناسکي ترييراتي به وجاود آماده اسات :باه

اين دسته به هر آنچه بهصورت دينداري سنتي است خاود را

عنوان نمونه ،دانشجويي بيان ميكند كه:

مقيد نميدانند بلکه دين را نيز شاخه معرفتي ميدانند و در پي

«نماز نميخونم ،قبال اعتقااد داشاتم ولاي الن ناه.

آن هستند كه آن را هم در چارچوب و موازين علم درک كنند

چون يه سري رفتار از افراد نمازخون ديدم به ايان

و به هر آنچه با علم مخالفت دارد به ديده ترديد ماينگرناد.

مطالعه چگونگي نگرش دانشجويان به دين (مدلي بر اساس ن ريه زمينهاي  )GTمورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه اصفهان

در اين مورد ،فقه پويا مي تواند متناسب با نيازهاا و مقتضايات
زمان و جامعه به برخي از ضعفهاي استدللي خود در مواجه
با اين بحران به توجيه اعتقادات افراد كمک كند.
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ميشود.
كتب ديني ما هم چه آن دسته كه با عنوان دروس عمومي
در دانشگاهها تدري

ميشوند و چه كتبي كه در باازار كتااب

مسااأله ديگاار پااذيرفتن تکثرگرايااي در دياان اساات.

به فروش ميرسند ،متناسب با شبهات و سؤالت نسل جدياد

پاسخگويان عبادت و بندگي را به نوع خاصي محدود نکرده و

نيست .موضوعات تکراري و قاديمي ،ساطحينگاري و عادم

شيوههاي گونااگوني را باراي ديانورزي در ن ار مايگيرناد،

رعايت بيطرفي در استدللها سبب شده كه اين منابع فکاري

درواقع آن ها تماايلي ندارناد كاه باه ناوع خاصاي از آداب و

عمال كارايي خود را در پرورش و تربيت اين نسال از دسات

احکام ،تقيد داشتهاند ،نتاي تحقيق توسلي و مرشدي ()5991

دهد .بهعالوه در بيشاتر كتاب درساي و غيردرساي در حاوزه

نيز بر رواج تکثرگرايي ديني در بين جوانان تأكيد دارد.

دين ،بيشاتر بار بعاد عااطفي و احساساي آن تأكياد شاده تاا

بر اسااس ايان پاهوهش ،ناساازگار باودن قاول و عمال

جنبههاي منطقي و عقالني و اين موضوع سبب شده كه جوان

مدعيان نيز عامل ديگري است كه به گزينش دين ساليقهاي در

به موضوع دين صرفا بهعنوان مسألهاي حاشيهاي بنگرد.

ميان جوانان منجر شده اسات .از آنجاا كاه جاوان در بيانش

بر اساس ن ر فستينگر كه شناختهاي ناهماهن

بر ايان

مذهبي به شناخت و باور عميق و ريشهاي دست نيافته اسات،

پيش فرض استوار است كه شناختهااي گونااگون در ماورد

هرگونااه كوتاااهي و نقصااان از جانااب ماادعيان مااذهبي را

يک موضوع ممکن است به حالتي از ناهماهنگي و ناسازگاري

به حساب دين و مذهب آنان گذاشته و سعي ميكند با فاصاله

در فرد منتهي شود ،شركتكنندگان اين پهوهش را به دو گروه

گرفتن از مذهب ،نفرت خود را نسبت به رفتارهاي نادرست و

تقسيم كرد:

غيراخالقي اين طيف جامعه بيان كناد .از هماين روسات كاه

گروه اول افرادي هستند كه در بعاد نگرشاي (اعتقاادات

گفته ميشود لرزش الگو و كساي كاه باهعناوان مناادي ديان

مناسکي و اخالقي) داراي انسجام فکري نيست و در هر ياک

مطر است خطرناکترين مسأله براي دينورزي نسال جاوان

از حوزهها با تنش دروني دست به گريبان هستند.

است.
در مورد مقطع زماني كه افراد دچار ناهماهنگي ميشوند،
بايااد خاطرنشااان كاارد كااه در ساانين  59-51سااالگي؛ يعنااي
سالهاي مقطع متوسطه ،افراد با سؤالت و شک و ترديادهايي
در اعتقادات ديني خود مواجه و بار آن مايشاوند كاه پاساخ

گروه دوم افارادي هساتند كاه در هرياک از حاوزههااي
نگرشي داراي انسجام و همااهنگي فکاري هساتند ولاي بعاد
نگرشي و رفتاري آنان باهم سازگاري و همخواني ندارد.
اما در زمينه رويکرد اتخاذ شده توسط دانشاجويان ماورد
بررسي نيز ميتوان سه گروه را در ن ر داشت:

سؤالت و ابهامات خود را بيابند اما متأسفانه باا سارخوردگي

كساني كه بعد از آشفتگي به وجاود آماده ،باا تحقياق و

بيشتري مواجه مايشاوند .در نتيجاه ،ضاعف افارادي كاه در

پهوهش به شناخت متقني درباره مذهب خود رسايده اناد؛ -5

جامعه بهعنوان كارشناس يا مبلغ دين شناخته شادهاناد ،يکاي

افرادي كه دچار ناهماهنگي است و همچناان نتوانساتهاناد بار

ديگر از علل دينگريزي جوانان به شمار ميآيد .اين افاراد باا

اين ناهماهنگي غلبه كنند و  -9كساني كه براي رهايي از ايان

رفتارهاي نامناسب و ضعف و نارسايي در آگاهي خود نهتنهاا

تنش دروني ،بعد نگرشي خود را ترييار داده و باه نحاوي باه

نتوانستهاند به ابهامات نسل جوان پاسخ دهند بلکه دافعه آناان

مذهب پشت پا زدهاند.

سبب دينگريازي عادهاي و سارگردان مانادن عادهاي ديگار
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افراط در امور ديني
ضعف محتواي كتب
ضعف كارشناسان ديني

راهبردها

شرايط علي

شکاف و
ناهماهنگي ميان

تأثيرات مدرنيته

برخورد گزينشي در بعد مناسکي

بعد اعتقادي و

علمگرايي و عقلگرايي

كثرتگرايي در قرائت از دين

مناسکي

اهميت داشتن سن در بروز

بازمعنايي مذهب

ناهماهنگي

شرايط مداخلهگر
ناسازگاري قول و عمل مدعيان مذهبي
جو خانوادگي-محيطي
اجبار بيروني

نمودار  -الگو و مدل پارادایمی تحقيق درباره بازمعنایی مذهب
تحقيااق حاضاار بااا بااه كااارگيري رويکاارد تفساايرگرايي

در انجام پزوهش ،برخي محدوديتها ،دشاواريهاايي ايجااد

اجتماعي سعي داشته است كه از رويکارد دانشاجويان درگيار

كردند كه به مواردي از آنها اشاره مايشاود .برخاي مواناع و

به شرايط ،فرايند  /تعامالت و پيامدهاي جهتگيري نسبت باه

مشکالت ،مربوط به ماهيت موضوع انتخاب شدهاند و برخاي

ناهماهنگي شناختي در خصوص مذهب بپردازد .با اساتفاده از

مشکالت عمومي حوزه پهوهش در ايران را بازتاب ميدادناد.

روش ن ريااه زمينااهاي ،ماادل يااا الگااوي مااوقعيتي ،خاااص،

رفع اين موانع ميتواند به انجام پاهوهشهااي بهتار در آيناده

استقرايي از درک مشاركتكنندگان باه دسات داده شاد .ايان

كمک كند .اميد است با رفع اين نوع موانع پهوهشگران بعادي

الگو در واقاع بازتااب ارزياابي و فهام مشااركتكننادگان از

در موارد مشابه با دشواريهاي كمتري روبهرو شوند.

جهتگيري در خصوص شکاف ن ر و عمل در مورد ماذهب
است .در اينجا محقق ،بر اسااس منطاق روششناساي كيفاي

ماهيت موضوع

تنها ابزاري براي استخراج و دستهبندي آن چيزي است كاه در

تعامل با موضوع دين و نگرش و باورهاي افراد در خصاوص

ميدان مطالعه در حال رخ دادن است.

آن به دليل حساسيتهاي آن از دشوارترين بخشهاي پزوهش
است .اين دشاواري ،زماان گاردآوري دادههاا و باه سارانجام

مشکالت و موانع پژوهش

رساندن پزوهش را كمي طولني كرد ،اما در نهايات باا ايجااد

مطالعه چگونگي نگرش دانشجويان به دين (مدلي بر اساس ن ريه زمينهاي  )GTمورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه اصفهان

تنوع در منابع گاردآوري دادههاا و وارد شادن باه مسايرهاي
جديد ،نتيجه مطلوب حاصل شد.
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آرون ،ر .)5994( .مراحاااال اساسااااي سااااير انديشااااه در
جامعهشناسي ،ترجماه :محسان ثالثاي ،تهاران:
نشر علمي و فرهنگي.

دسترسی به منابع علمی

اسااتربرگ ،ک .)5996( .روشهاااي تحقيااق كيفااي در علااوم

دسترسي به قسامتي از مناابع علماي ماورد نيااز باراي انجاام

اجتماااعي ،ترجمااه :احمااد پوراحمااد ،علااي

پهوهش ،اعم از برخي كتابها و مقالت به سختي امکانپاذير

شماعي ،يزد :انتشارات دانشگاه يزد.

شد .بداهت موضاوع و ناوع روش اساتفاده شاده باراي آن از

استروس ،آ .و كوربين ،ج .)5993( .مباني پهوهش كيفي :فنون

عواملي است كه دسترسي به منابع را دشوار ميكرد به گونهاي

و مراحل توليد ن ريه زمينهاي ،ترجمه :اباراهيم

كه در برخي مواقع درباره آن متني به فارسي موجود نيست.

افشار ،تهران :نشر ني.
اميري ،س .و اصررپور ماسوله ،ا« .)5939( .ظهاور ديانداري

پيشنهادات تحقيق

گزينشي در دختران جوان ،ياک بررساي كيفاي

در طول اجراي تحقيق حاضر نتاي آموزنده و جالبي به دست

در شااهر مشااهد» ،همااايش ملااي فرهناا

آمد ،بنابراين پيشنهاد ميگردد:

تکنولوژي ،ش.5599-CT :

و

 .5بااراي ساانجش بازمعنااايي دياان و عواماال مااوثر باار

اينگلهاارت ،ر .)5995( .تحااول فرهنگاي در جامعااه پيشاارفته

شااکلگيااري آن ،بهتاار اساات كااه آن را در سااطو مختلااف

صنعتي ،ترجمه :ماريم وتار ،تهاران :انتشاارات

روستايي ،شهري و ملي انجاام داد تاا بتاوان باه مقايساه ايان

كوير.

عوامل در ليههاي مختلف جامعه پرداخت.
 .5در اين تحقيق چند عامل انتخاب و ماورد مصااحبه و

بليکي ،ن .)5996( .طراحي پهوهش هااي اجتمااعي ،ترجماه:
حسن چاوشيان ،تهران :نشر ني.

بررسي واقع شد ،پيشنهاد ميشود در تحقيقات آينده به ديگار

بوساااتاني ،د .و محمااادپور ،ا« .)5999( .بازساااازي معناااايي

عوامل نيز پرداخته شود تا ظرف چند ساال آيناده بتاوان دياد

جهتگيري جنسيتي پسران نسبت به دختاران»،

جامع و سيستمي از دين و عوامل مؤثر بر اقبال يا كنارهگياري

مطالعات راهبردي زناان ،دوره  ،55ش  ،66ص

از آن و نگرش افراد به آن را به دست آورد.

.595-565

 .9استفاده از تئوريهايي كه بسيار نزديک به جامعه ماا و

توسلي ،ا .و مرشدي ،ا« .)5991( .بررسي ساطح ديانداري و

خصوصا بافت فرهنگي خااص ماا اسات ،راهکاار ماوثرتري

گرايش هاي ديني دانشجويان دانشگاه اميركبير»،

است.

مجله جامعهشناساي اياران ،دوره هفاتم ،ش ،6

 .6تکرار اين پهوهش در مقااطع و زماانهااي گونااگون
خصوصا بعد از هر تحول و تريير اجتماعي ،به من ور بررساي
دقيقتر عوامل مؤثر بر بازمعنايي دين.

ص .559-34
جمشاايديها ،ا.؛ عنبااري ،م .و محماادي ،م« .)5939( .بررسااي
ارتباط كيفيات زنادگي باا ترييارات ديانداري

دانشجويان» ،نشاريه بررساي مساائل اجتمااعي
ايران ،دوره  ،6ش  ،5ص .53-5
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