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 مقدمه

کنند، تغییر شرایط  یهای ارتباطاتی که روابط را در سطح جهانی تسهیل م گسترش تکنولوژی

شکلی که جوانان دیگر نیروی کار خانواده نیستند، گسترش نهادهای مدرن از جمله  اقتصادی به

سازند، و عواملی دیگر، شرایطی ساختاری را  دانشگاه که جوانان را با تفکر مدرن آشنا می

های  ت با نسلشود جوانان دیگر هویت خود را از طریق مطابق وجود آورده است که باعث می به

طلبی جوانان که خود  موجود کسب نکنند. استقالل  پیش پیشین و پذیرفتن الگوهای سنتی از

ای به این گروه بخشیده  وجودآمده در سطح ملی و جهانی است، سیمای تازه ناشی از تغییرات به

ه جبر بودن جوانان در عدم پذیرش هرگون-خود«. خودشان باشند»خواهند   است: جوانانی که می

ای است که در تالقی با  داری جوانان نیز پدیده کند. میزان و چگونگی دین معرفتی نمود پیدا می

های معرفتی و اخالقی موجود، شکل و  ها در نظام میل جوانان به تأویل خودخواسته و تردید آن

م دینی شده و توان حدس زد که جوانان، وارد تعاملی خودبنیاد با نظا یابد. می ای می محتوای تازه

های اخالقی یا معرفتی، اجزایی از آن را برگزیده و با معیارهایی  مشابه برخوردشان با سایر نظام

 کشند. کنند و معناهایی جدید از دل نظام پیشین بیرون می تازه ترکیب می

ی  ی امـروزی ایـران، در همـه    ی جامعـه  دهنده و گرداننـده  اما از طرفی، در ساختارهای شکل

کنـد.   کننده ایفا مـی  ی اجتماعی، دین نقشی تعیین از سطح حکومت سیاسی تا سطح بدنهسطوح، 

شـود کـه صـرشن شـناخت      های دینی ساختارهای سیاسی و اجتمـاعی جامعـه، باعـث مـی     مؤلفه

معنـی تطبیـق سـاختارهای اجتمـاعی بـا       به –گشای مسائل جوانان  فقط راه ی امر واقع، نه دالنه هم

هـای مخـالفی را نیـز برانگیـزد.      گیـری  نباشـد، بلکـه حتـی موضـع     -هـا  آن های نیازها و خواسته

توان بدون درنظر داشتن رویکـرد   ی ایران، نمی روست که در شرایط ساختاری کنونی جامعه ازاین

داری جوانـان، کـه    ی امر واقع پرداخت؛ خصوصاً در مورد دین دینی، به بررسی و قضاوت درباره

 برانگیز باشد.  ند از جهات بسیاری از نگاه فهم دینی چالشتوا واقعیت موجود در آن می

های  تر به واقعیت، پژوهش ی تصویری نزدیک رو ابتدا سعی خواهد شد برای ارائه ازاین

ی نظریاتی که وضعیت  داری جوانان مورد فراتحلیل قرار گرفته و از دریچه شده حول دین انجام

ی  اً تحلیل شوند. تحقیقات انتخاب شده محدود به بازهکند، مجدد امروزی آنان را بهتر ترسیم می

 شمسی هستند.  1370ی  زمانی دهه
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روشتحقیق
داری جوانان تهران است. فراتحلیل به  ی دین ها درباره روش کار، فراتحلیل کمی و کیفی داده

شده حول موضوعی واحد در قالب  های انجام شود که طی آن نتایج پژوهش فرایندی اطالق می

دست آید. فراتحلیل  ی موضوع مورد نظر به ای کلی درباره شوند تا نتیجه قیق آماری خالصه مید

کردن مطالعاتی متعدد که به سؤال  کاربرد فنون آماری برای خالصه»کمی عبارت است از 

(. این روش درواقع 401، 2005 2و استریتس 1)سینگلتون« اند پژوهشی واحدی پرداخته

صورت تشریحی  ها را صرفا در قالب کلمات و به است که داده« مرور ادبیات»تر  دقیقپیشرفته و 

پژوهش کمی که تماماً یا جزئاً ابعادی از  15کرد )همان(. در این پژوهش، ابتدا  بندی می جمع

داری جوانان تهران را مورد سنجش قرار داده بودند، بررسی شدند. در قدم اول بدون توجه  دین

هایی  شده از این نتایج، گویه و تفسیرهای ارائه  پژوهش 15دست آمده در این  تحلیلی بهبه نتایج 

آمده برای هر گویه، استخراج شد.  دست سنجیدند و نتایج کمّی به داری جوانان را می که دین

با در ذهن  -گویه 300درمجموع نزدیک به -پژوهش  15شده از  های استخراج سپس گویه

ترتیبی در کنار هم قرار گرفتند که  شده در فصل قبل، به ظری ارائهی ن داشتن پیشینه

ها،  داری جوانان باشند. در جریان کار بر روی داده ی دین هایی جدید درباره ی گزاره دهنده تشکیل

ها(  های موجود )گویه اند که با توجه به داده نحوی اصالح و تعدیل شده ها چندین بار به گزاره

داری جوانان در سطح شهر تهران دارا باشند.  های دین ا برای توصیف ویژگیحداکثر کارآیی ر

آمده در جدولی ارائه شده و سپس این نتایج مورد تحلیل کیفی قرار گرفته است؛  دست نتایج به

آمده تشریح شده، و سپس تالش شده تا با  دست صورت که ابتدا معانی احتمالی ارقام به این به

ری موجود، این معانی در قالب مفاهیمی گویاتر مطرح شده و مورد تحلیل ی نظ توجه به زمینه

سازی و عرضه  داری جوانان در شهر تهران، در قالبی جدید مفهوم ترتیب دین این قرار گیرند و به

 شود.

های ملی و  های کمی در پیمایش در فرایند فراتحلیل کیفی، سعی بر آن بوده تا عالوه بر داده

ها در بستر نتایج حاصل از  با قرار دادن آن-های موردی نیز  های کیفی در پژوهش دهاستانی، از دا

 استفاده گردد.  -ی ملی و استانی های گسترده پژوهش
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ها در سه سطح  ی نهایی فراتحلیل کیفی و تحلیل محتوای کیفی پس از کدگذاری داده نتیجه

نظر از  چاردز معتقدند که صرشتوصیفی، موضوعی، و تحلیلی حاصل گردیده است. مورس و ری

ی  هایی وجود دارند که در همه کیفی، ویژگی  های مختلف های خاص کدگذاری در روش ویژگی

های کدگذاری، تبدیل  طور کلی هدش تمام تکنیک شوند. به انواع کدگذاری کیفی مشاهده می

ها است )مورس و ریچاردز  دهی آن دا مند درباره هایی نظام مانند به ایده ساختار و توده های بی داده

 1ها به سه نوع کلی کدگذاری در فرآیند تحلیل کیفی قائلند: کدگذاری توصیفی (.  آن111، 2002

یا مرتب کردن  2ها، کدگذاری موضوعی های صوری آن ها باتوجه به ویژگی مند داده یا ثبت نظام

ها  ها از درون داده گزاره ها بر اساس موضوع، و کدگذاری تحلیلی یا استخراج مفاهیم و داده

 (. 112)همان، 

در این تحقیق در هر دو مرحله )فراتحلیل کیفی و تحلیل محتوای کیفی( از الگوی مورس و 

 ریچاردز تبعیت شده است.

ینظریزمینه
ها و  ها و از بین رفتن مطلق سوی نسبی شدن ارزش وضعیت فرهنگی امروزه در سطح جهانی به

از سویی این روند عرصه را بر دین سنتی تنگ کرده و از سویی  رود. ها پیش می غایت

گردد. نظریات اخیر  سردرگرمی ناشی از نسبیت روزافزون، باعث امتداد نیاز بشر به دین می

داران در این شرایط  ی اجتماعی )ازجمله مطالعات فرهنگی( برآنند که دین و دین اندیشه

زگشت به دین سنتی، نیازهای انسان امروزی پاسخ داده یابند تا بدون با ای می های تازه ویژگی

ی  شدن تعریف غایات وجودی انسان و نحوه« خودبنیاد»ها  هایی که محور آن شود: ویژگی

 هاست.  متحقق ساختن آن

جا )با اولویت دادن به نظریات مرتبط با  باتوجه به طرح و اهداش پژوهش حاضر، در این

ور نظریاتی پرداخته شده است که با رویکردی نوین به اشکال ی مطالعات فرهنگی( به مر حوزه

شناسی دین  اند  و از تکرار نظریات مطرح در جامعه داری در عصر حاضر پرداخته جدید دین

توان پلی بین  اند را می نظر شده است )آرای لوکمان، برگر و هرویولژه که در ابتدا آمده صرش

 تماعی جدید محسوب کرد(.شناسی کالسیک دین و نظریات اج جامعه

                                                           
1 Descriptive 
2 Topic 
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اندرکاران این  شدت چندمعنایی است میان دست که مطالعات فرهنگی اصطالحی به بر سر این

ی مطالعاتی  رشته اتفاق نظر وجود دارد. در یکی از تعاریف شاخص، مطالعات فرهنگی حوزه

های  ه پدیدهبر موضوع، رویکردی نوین را نیز اتخاذ نموده است: نگاه ب  جدیدی است که عالوه

ی  ها و ذهنیات روزمره هایی که کنش هایی قابل خوانش و تفسیر؛ متن«متن»چون  فرهنگی هم

پیوند »بخشد. میلنر و براویت این رویکرد را تالش برای  ها معنا می ها، به آن افراد درگیر با آن

(. از دیدگاه 17، 1385کنند )میلنر و براویت  توصیف می« پسند به امر ادبی ی امر عامه زدن مطالعه

فرهنگ عبارت است از رفتارها و فرآیندهای معناسازی با » -با تعریف اخیر –مطالعات فرهنگی 

(. از نتایجی که این 17، 1386)استوری « ها سروکار داریم که در زندگی روزمره با آن« متونی»

ست. این رویکرد قائل ی معنا در حوزه 1گرایی گرایی و انکار ذات آورد، نسبی رویکرد به بار می

عبارتی یک حقیقت متعالی، در پس ظاهر متون فرهنگی نبوده و معنا  به وجود معنای حقیقی، به

داند.  می -کنندگان فرهنگ و تولیدکنندگان معنا تعبیری مصرش یا به-را منوط به خوانندگان متن 

توان  ندرت می که به معنای خاص کلمه، باید گفت در مورد جایگاه دین در مطالعات فرهنگی به

پرداز یا اثر مطرحی در این حوزه را یافت که مستقیماً به دین یا موضوعات مرتبط با آن  نظریه

پرداخته باشد. بنابراین برای دریافت نگاه مطالعات فرهنگی به دین الزم است از راهی 

فی آرای جا بدین منظور دو راهکار اتخاذ شده است: معر غیرمستقیم وارد شویم. در این

ی خوانش متون فرهنگی و سپس استنتاج نگاه  پردازان محوری مطالعات فرهنگی درباره نظریه

های دینی؛ و معرفی نظریات متفکرانی که هرچند صراحتاً  داری و خوانش پدیده آنان به دین

ی  شوند، اما در تاثیرگذاری آنان بر این حوزه عنوان متخصص مطالعات فرهنگی شناخته نمی به

 شان از آن جای تردیدی نیست.  طالعاتی و یا تاثیرپذیریم

پردازان مورد بررسی قرار گرفته است، که عبارتند از:  در این مقاله آرای جمعی از نظریه

(، اشکال جدید دین از دیدگاه پیتر برگر 1998 2ی دین نامرئی توماس لوکمان )دیوی نظریه

شهر مدرن و  ی دین و آرمان نیل هرویولوژه درباره(، آرای دا1384و برگر  1381)برگر و دیگران 

ی رمزگذاری و رمزگشایی استوارت هال  (، نظریه1999ی حافظه )دیوی،  مثابه زنجیره نیز دین به

مثابه مقاومت تاکتیکی  های بدیل متون دینی به ی خوانش (، نظر دوسرتو درباره1382)هال 

                                                           
1 Essentialism 
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ی دین و مقاومت در زندگی  یسک درباره(، آرای جان ف2000 1و باوئرشمیت 1984)دوسرتو 

مثابه فرهنگ مصرفی از دیدگاه مایک  (، جایگاه دین به1386و استوری  1380روزمره )فیسک 

(، و آرای 1999ی دین پسامدرن زیگمونت باومن )باومن  (، نظریه1991فدرستون )فدرستون 

 (.1386های عاطفی )بنت  ی جمع کوین هترینگتون درباره

های عمومی نگاه متفکران  یافتن به ویژگی هدش از مرور این نظریات، دست جا که از آن

جا از ذکر جزئیات  باشد، در این های مرتبط به آن در مورد دین می مطالعات فرهنگی و حوزه

ی نهایی این بررسی نظری  ی نتیجه نظر نموده،  و به ارائه مربوط به آرای هر یک از آنان صرش

 کنیم: اکتفا می

ی دین نیز سرایت کرده  یقینی ناشی از چندگانه شدن زندگی افراد در مدرنیته، به حوزه بی -

خانمانی  بی»ها در تعریف غایات بشر، انسان را با  و با تضعیف نهادهای دینی سنتی و نقش آن

-تواند بدون اشکال جدیدی از دین  ی مدرن نمی مواجه ساخته است. اما جامعه« شناختی هستی

به حیات خود ادامه  -ترین تعریف حاصل استعالی بشر از طبیعت زیستی خود است که در کلی

توان  ذکر است که باور دینی در عصر حاضر طبیعتی دوسوگرا دارد؛ از سویی می دهد. )الزم به

افزایش گرایش به اشکال سنتی و جدید معنویت را مشاهده کرد و از سوی دیگر افول انسجام 

توان دین را  تر شدن قضاوت می مناسک مشترک دینی را. برای صریحسنتی حاصل از اعمال و 

ای از حافظه تعریف کرد که اجتماع مؤمنان را در طول زمان و یا در زمان واحد به  مثابه زنجیره به

ی پسامدرن، که  شده های سطحی و بسیار فردی گرایی دهد. بنابه این تعریف معنویت هم پیوند می

 شوند. و جداافتاده هستند، از تعریف دین حذش میهایی خرد  حاصل حافظه

خانمانی و با افول اعتبار عام فراروایت مدرن مبتنی بر عقالنیت،  در پاسخ به این بی -

 شود.  ی ظهور دین به اشکالی جدید فراهم می زمینه

دین پسامدرن با گزینش اختیاری عناصری از سنت و ترکیب شخصی و تا حدی  -

 دهد.  ا به نیاز معنوی انسان پسامدرن پاسخ میه خواهی آن به دل

ی هویت توسط  توان در امتداد تعریف خودخواسته ی تعریف خودبنیاد از دین را می ارائه -

یابی  انسان امروزی قرار داد و آن را عنصری در کنار عناصر دیگری که برای هویت

 کنند، تلقی نمود. میکارگرفته شده و در بازی معناها در ذهن کنشگران نقش ایفا  به

                                                           
1 Bauerschmidt 
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کند که متناسب با  ای تعریف می گونه در قالب این دین، انسان معاصر غایات خود را به -

اش باشد )در عصر پسامدرن ممکن است لذات روزمره به معنای  امکانات دنیوی وجودی

غایت وابسته به  گیر و به هایی سهل غایی زندگی تبدیل شوند و جای دین را بگیرند: دین

های  ی ارزش معنای غلبه داران این امر به گران. از نگاه دین شده توسط کنش عناهای ساختهم

 های سنتی دینی است(. شناسانه و فردگرایانه بر  ارزش جویانه، زیبایی لذت

های  دین برای جوانان متنی با معنایی غایی، مقدّس و تغییرناپذیر نیست و امکان خوانش -

 متعدد از آن وجود دارد.

کنندگان دین رسمی  خوانش مخاطبان از متن دین لزوماً مطابق با خوانش موردنظر تعریف -

ای متفاوت توسط جوانان  شیوه تواند به نیست و متن رمزگذاری شده توسط آنان، می

 رمزگشایی شود.

گیرد؛ این خوانش  شده کامالً آزادانه و بدون هیچ تقیّدی صورت نمی خوانش متن دریافت -

 کند( وابسته است. گاه مخاطبان )گفتمانی که معانی ذهنی آنان را تعریف میبه جای

ها از  بیانی دیگر، فرهنگ محلی مخاطبان متون منتشر در فرهنگ جهانی، بر خوانش آن به -

شده با عناصری از  گذارد. خوانش یک متن، حاصل تعامل متن دریافت این متون تأثیر می

گیرد. در  قرار می« پردازی بازاقلیم»ن فرهنگ جهانی مورد عبارتی متو بستر محلی است؛ به

تواند در تعامل با عناصر  مورد این پژوهش، دین اسالم یکی از عناصر محلی است که می

ی  توان فرهنگ روزمره واردشده از فرهنگ جهانی قرار بگیرد. در برداشتی دیگر نیز می

تأثیر قرار  قرائت رسمی دین را تحت جوانان را بستری محلی دانست که برداشت جوانان از

 دهد. می

تواند عیناً مورد پذیرش مخاطبان  شده از باال به پایین نیز نمی از سویی خوانش رسمی ارائه -

 ندارد.« مناسبت»قرار بگیرد، چراکه با جایگاه فرهنگی مخاطبان 

از پیروزی قرائت متن رسمی دین توسط مخاطبان، نوعی مقاومت نمادین است که با لذت  -

در عین تظاهر به پذیرش حاکمیت قرائت رسمی همراه است. در فضایی که استراتژی دین 

شود،  محسوب می« دیگری»کردن هر آن چیزی است که بیرونی و « خودی»رسمی، 

یابند و  هایی برای نفوذ می هایی در فضای دین رسمی رخنه مثابه تاکتیک های بدیل به خوانش

 کنند. ود میاز آن طریق اظهار وج
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با  -ی تولید نمادین شده متخصصان سابقاً پذیرفته-اعتبار رمزگذاران قرائت رسمی از دین  -

 شود. تدریج زایل می ی خوانشی بدیل، به بردن مخاطبان به توان خود برای ارائه  پی

 دهد. ها و روابط مشروح در باال را نمایش می ویژگی 1ی  نمودار شماره

داریجوانانمربوطبهدینهایفراتحلیلپژوهش
اند در فهرست منابع با عالمت ستاره )*(  هایی که در فراتحلیل مورد استفاده قرار گرفته پژوهش

 اند. مشخص شده

ها، به تفکیک و بدون توجه  های مورد پرسش در این پژوهش شده برای گویه نتایج کمی ارائه

طور  های دیگری که در هر پژوهش به و ترکیبها  سازی ها، مقیاس به تحلیل عاملی و تلفیق گویه

 جداگانه انجام گرفته، در فراتحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. 

 
داراندردورانمدرنوپسامدرنازدیدگاهمطالعاتهایکلیدینودین:ویژگی1ینمودارشماره

فرهنگی

ی نیاز بشر  ادامه
از « شکلی»به 

 دین

افول نهادهای سنتی 
دینی و اشکال 

 داری سنتی دین

 با دوران حاضر: هایی سازگار ظهور اشکال جدیدی از دین با ویژگی
گزینش اختیاری و خودمحور عناصری از منابع مختلف دینی و  -

 غیردینی
 متناسب با امکانات دنیوی و بدون نیاز به ریاضت و ترک دنیا -
شدت وابسته به ذهن  ها به هایی که معنای آن متکی بر پدیده -

 داران است دین
 عنوی دینیهای روزمره با تجارب م ها و سرخوشی ترازی لذت هم -
ی معنوی  بندی به مناسک و گرایش به تجربه عدم نیاز به پای -

 فردمحور
 

ی مخاطبان  مثابه متنی که همه دین به
حق خوانش و استخراج معنا از آن را 

 دارند

الزامات زندگی مدرن/پسامدرن: )تفکیک 
محوری،  های زندگی، رواج انسان حوزه

سازی  یتاعتباری منابع سنتی، واگذارشدن هو بی
 به افراد(
 

قرائت رسمی از دین، 
شده توسط  رمزگذاری

 نمادسازان رسمی

ین
ی د

گرا
سو

دو
ت 

بیع
ط

 

 گونه از دین رسمی های مقاومت خوانش
 روی در عمل تأیید در عقیده و طفره

 اعتبار دانستن نمادسازان رسمی بی
 روزمرهسازی آن برای بستر فرهنگی  شده و مناسب پردازی متن دریافت بازاقلیم
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شده در این  های سنجیده قیق توضیح داده شد، گویهطی فرآیندی که در بخش روش تح

های موافق  ها و مفاهیم جدیدی کدگذاری شده و میانگین درصد پاسخ ها در قالب گزاره پژوهش

، 1ی  ی یک مفهوم، محاسبه گردیده است. جدول شماره دهنده های تشکیل ی گویه با مجموعه

دهد.  الذکر را نشان می ی فوق ایج کمی محاسبهها و نت ی گویه شده از کلیه مفاهیم نهایی استخراج

ی میانگین درصد جوانانی است که آن گزاره در مورد آنان  دهنده آمده نشان دست میانگین به

های  کند )درمورد میانگین گویه های تأییدکننده( یا نمی کند )درمورد میانگین گویه صدق می

 کننده(.  نفی

 هایموردبررسیونتایجفراتحلیلکمیهازگویهشد:مقوالتاستخراج1یجدولشماره

هایتأییدکنندهگویههاشدهازگویهکدهایاستخراجهامقوله
هایگویه

کنندهنفی

جایگاه 

عمومی دین 

در زندگی 

 جوانان

های  عنوان یکی از مؤلفه جایگاه دین به

 معنابخش به زندگی
- 82.13 

 70.6 - رهای جوانانرنگ مفهوم تقدیر در باو نقش کم

عدم پذیرش مسئولیت اخروی درقبال اعمال 

 از مرگ پس  دنیوی و اعتقاد کم به جهان 
- 85.5 

 حداقلی دین

اختالش زیاد درصد معتقدان به خداوند و 

 بندان به اعمال دینی حقانیت اسالم و درصد پای

اعتقاد به خدا و اسالم: 

92.5 
8.2 

ی دینی  عاطفه اختالش باالی درصد کسانی که

 کنند و پایبندان به اعمال دینی را تجربه می

 - 65.8بندی به اعمال:  پای

 - 83.5ی دینی:  عاطفه

معنای وجود  داری به که دین اعتقاد به این

 ی معنوی است و نه انجام اعمال دینی تجربه
50.16 25.8 

ی  مطلوبیت بیشتر انجام اعمال مذهبی در حوزه

 ی عمومی( ه حوزهخصوصی )نسبت ب

 - 40.0عمومی: 

خصوصی )نماز، روزه، 

 53.1قرآن(: 
- 

 طلبی راحت

تر بیش از مناسک  عمل به مناسک ساده

 گیرتر دشوارتر و وقت
 70.8نماز و روزه: 

جماعت،  نماز

 مذهبی  مجالس

 62.7 - بندی به عقاید و رفتارهای دینی عدم پای

دینی؛  عدم رعایت تام و تمام اخالق زندگی

 های آزادانه با توجه حداقلی به دین انتخاب

 2/65غیرمستقیم: 

 بند( )غیرپای

 72.5مستقیم: 

 بند( )پای
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 هایموردبررسیونتایجفراتحلیلکمیشدهازگویه:مقوالتاستخراج1یدولشمارهادامهج

هایتأییدکنندهگویههاشدهازگویهکدهایاستخراجهامقوله
هایگویه

کنندهفین

 جویی لذت

های دینی برای گذران  ای فعالیت جایگاه حاشیه

 اوقات فراغت
58.2 11.3 

ی  ای که جنبه گرایش به شرکت در مراسم دینی

 انگیزند کارناوالی دارند یا هیجان جمعی را برمی

های جمعی:  اعیاد/عزاداری

46.2 

دعا، روضه و 

خوانی:  قرآن

24.6 

گرایی  کثرت

 ارزشی

 35.0 58.6 ی عمومی ایی ارزشی در حوزهگر کثرت

و  قائل بودن به امکان نقد و تجدیدنظر در دین

 حتی ضرورت این امر
77.8 - 

عنوان منبع معرفت  ازبین رفتن مشروعیت دین به

 با پیشرفت علم
58.5 45.0 

 24.9 59.2 های غیردینی مشروعیت اخالق

 - 75.2 نامشروعیت اخالق دینی

 58.8 71.0 ه جایگاه زننگرش مدرن ب

عدم پذیرش 

 دین رسمی

ناکافی دانستن دینی بودن حکومت برای 

 پذیرش مشروعیت آن
68.7 - 

ی  ناکارآمد دانستن دین برای دخالت در حوزه

ی  عمومی و محدود دانستن آن به حوزه

 خصوصی

46.3 - 

 43.2 46.7 ی دنیا اعتقاد به ناکافی بودن دین برای اداره

های رسمی   د دانستن تبلیغات دینی رسانهناکارآم

 های خارجی )داخلی( و گرایش به رسانه
43.2 45.7 

در تعریف  عدم پذیرش صالحیت روحانیون

 دین حقیقی
- 51.4 

 42.8 - داری ی دین آماده طرد الگوهای رسمی و ازپیش

 8.2 - عدم تمایل به مشارکت در نهادهای رسمی

الگوپذیری از 

خانواده و 

 دوستان

 66.3 50.2 تأثیرپذیری منفی از دوستان

 81 - تأثیرپذیری مثبت از خانواده
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 ها(شدهوآمارهایمربوطبهآنفراتحلیلکیفی)تجزیهوتحلیلمقوالتاستخراج

جایگاهعمومیدیندرزندگی

ه بیشتر چه ادبیات نظری )ک یابیم که برخالش آن با نگاهی گذرا به جدول نتایج فراتحلیل درمی

ای  چنان مؤلفه کند، دین هم حول شرایط کشورهای غربی پرداخته شده است( به ذهن القا می

 کننده در زندگی جوانان در شهر تهران است.  تعیین

چنان به دین  درصد( برای معنابخشی به زندگی خود هم 13/82اکثریت قاطعی از جوانان )

شود و حتی با  تر می زندگی با تکیه به دین آسان ها عقیده دارند که مشکالت شوند. آن متوسل می

شناختی، مرگ را صرفاً با ایمان دینی به جهان پس از آن قابل فهم و پذیرش تلقی  نگاهی هستی

کند،  های باور تداعی می شدن روزافزونِ نظام چه که عقالنی براین، برخالش آن کنند. عالوه می

معین  درصد باالی اعتقاد به نقش قضاوقدر و ازپیش درصد جوانان تهران تقدیرگرا هستند. 6/70

ی دیگری که جایگاه مستحکم  ی این موضوع است. مسئله دهنده بودن سرنوشت انسان، نشان

دهد، میزان باالی اعتقاد آنان به آخرت و لزوم  دین در زندگی جوانان تهرانی را نشان می

نتظاری که فضای نظری غالب ایجاد گویی درقبال اعمال دنیوی است. باز هم برخالش ا پاسخ

کاران و پاداش نیکوکاران در  کرده است، اکثریت قاطع این جوانان به معاد، قیامت، و کیفر گناه

 روز جزا باور دارند.

پردازان مطالعات فرهنگی قرار  ی برخی نظریه طور قاطع در تقابل با این عقیده آمده به دست نتایج به

غایی و حقیقت مطلق از زندگی روزمره رخت بربسته است. واقعیت این است گیرد که هرگونه معنای  می

ی ایران تجلّیات زیادی دارد(  ی جامعه داری که در فرهنگ روزمره که عناصر محلی )سنت مذهبی ریشه

شده  گرفت که جوانان در مقابل دین عرضه توان نتیجه  اند. البته نمی در ذهنیت نسل جوان نیز رخنه کرده

هرچند بخشی بنیادی از –اند. این صرفاً بخشی از دین  کنندگانی منفعل ی فرهنگ رسمی دریافتاز سو

« دینی»های  ی قرائت های مختلف محسوب کرد و در کلیه توان آن را وجه اشتراک قرائت است که می -آن

کنندگان  مصرشهایی که به تأثیرپذیری  آن را بازیافت. نظریه -جو شده و چه تقابل چه مسلط، چه تعدیل-

رسند. جایگاه عمومی  نظر می تر به فرهنگ از محیط تاریخی و اجتماعی خود معتقدند، در این مورد موجه

توان ناشی از تأثیر  ی جوانان تهران جایگاهی حائز اهمیت است، و این را می دین در زندگی روزمره

ی نهادهای  ینی توسط کلیهمذهبی آنان دانست. باورهای عمومی د-پوشی فرهنگ ملی غیرقابل چشم

نحوی با دین در ارتباطند عرضه  های کوچکتری که به رسمی و غیررسمی و نیز اجتماعات و گروه
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های محلی و  شود و بنابراین به عنصر نیرومندی در فرهنگ محلی تبدیل گشته و در برخورد فرهنگ می

 شود. راحتی ازبین نرفته یا جایگزین نمی جهانی، به

در ذهن جوانان مطلق نباشد.  -خداوند–اضافه کرد که ممکن است معنای امر مطلق دینی البته باید 

جوانان در سایر امور، « گریزی مطلق»شده روی ذهنیات و نیز  درواقع باتوجه به تحقیقات کیفی انجام

وجودی  مثال برای گروهی از جوانان، خداوند  عنوان توان تا حد زیادی از این امر اطمینان داشت. به می

گر است که اختیار او با فردگرایی جوانان در انتخاب مسیر و سبک زندگی  پذیر، مشفق و یاری دسترس

 (.143-144اردهالی،  گیرد )محمدی در تضاد قرار نمی

دینحداقلی

ها در عمل،  بندی به آن ی باورهای دینی است و پای تمامی آمارهای فوق مربوط به حوزه

بندی عملی جوانان به دین،  این پژوهش برای سنجش پای ی دیگری است. در مسئله

 اند.  اند، مقایسه شده هایی که در فراتحلیل در کنار هم قرار گرفته های مختلفی از گویه مجموعه

های مختلف به وجود خداوند و حقانیت  گویان پژوهش درصد از پاسخ 5/92طور متوسط  به

رصد جوانانی که هنوز از وجود خداوند اطمینان ها د اسالم باور دارند. )در یکی از پژوهش

درصد برآورد شده است(. باتوجه به باالبودن نسبت جوانان مؤمن به خدا و  2/8ندارند فقط 

نحو متناسبی باال  بندان به اعمال واجب دینی نیز به اسالم، انتظار حداقلی این است که درصد پای

نحو محسوسی  بندند، به جب نماز و روزه پایباشد. اما میانگین جوانانی که به دو عمل وا

خوانند و  نماز می« گاهی»است. این درحالی است که درصد جوانانی که  -درصد 8/65-تر  پایین

 گیرند نیز در این میانگین لحاظ شده است.  روزه می

ی معنوی نیز  الذکر( در مقایسه با فراوانی تجربه بندی عملی به دین )رقم فوق میزان پای

درصد جوانان تهران  5/83های مختلف  طور متوسط در پژوهش گیری کمتر است. به طرز چشم به

چون قرب به خدا، ترس از خدا،  اند که گاهی یا بیشتر اوقات عواطف دینی هم ابراز داشته

 کنند.  احساس گناه و طلب استغفار، و معنویت عمیق هنگام زیارت یا عبادت را تجربه می

هایی  طور قاطع به حقانیت قرآن و پیامبر ایمان دارند، هنگامی که با گویه اً بهجوانانی که تقریب

گردند، نظر  روبرو می« ی معنویت است و نه به انجام اعمال دینی داری به تجربه دین»از قبیل 

ی  کنند. نیمی از جوانان تهرانی عقیده دارند که قلب پاک، نیکوکاری، یا تجربه متفاوتی ابراز می

تواند جایگزین اعمال دینی از جمله اعمال واجب )همچون نماز و روزه( باشد. تنها  ت، میمعنوی
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هایی قرار دارند )موضع سایرین بینابینی  ی مخالفان چنین گویه درصد جوانان در زمره 8/25

 است(. 

خوبی در  خواند، به ی باورهای دینی در دوران معاصر می«طبیعت دوسوگرا»آنچه هرویولژه 

توان جوانانی بسیار  اری جوانان تهرانی قابل مشاهده است. این جوانان را از سویی مید دین

داری آنان در عمل  های دین ترین شاخص گرا دانست، و از سوی دیگر به مبنایی معتقد و معنویت

)پایبندی به اعمال واجب دینی( نگاه کرد و نتیجه گرفت که دین در میان جوانان رو به افول 

دهد و با حرکت از  ی مشابهی را نشان می یج تحقیقات در مورد جوانان کشور نیز نتیجهاست. نتا

شود. هرچند که باورهای  عقاید به سمت اعمال مذهبی، تقید جوانان به دین کمتر و کمتر می

رسد آن دسته  نظر می اساسی دینی نزد جوانان همچنان از جایگاه مستحکمی برخوردارند، اما به

بسامدتر از آنند که بتوان از  شدند، کم منجر می« ی حافظه زنجیره»فردی که به حفظ های  از کنش

 ی نزدیک نیز مطمئن بود.  پیوستگی این زنجیره در آینده

های  های مربوط به سنجش اخالق و طرز فکر جوانان در زندگی روزمره، واقعیت داده

سازد. در این زمینه دو مجموعه از  داری آنان آشکار می ی حداقلی بودن دین دیگری را درباره

هایی که مستقیماً نظر جوانان را راجع به قبح برخی اعمال  اند: گویه ها از هم تفکیک شده گویه

گیری ایجاد  اند که جهت هایی استفاده کرده ، یا از واژه غیراخالقی )از نظر دینی( پرسیده

درآمد باید باال باشد، چه »، یا «است تقلب در پرداخت مالیات کار نادرستی»از جمله: -است کرده

دادن عملی غیراخالقی،  های عینی و مشروع جلوه هایی که یا با مثال و گویه  -«حالل و چه حرام

مانند  -طور غیرمستقیم نظر آنان را جویا شده است و یا با فرافکنی عمل به فاعلی مجهول، به

های  فراتحلیل پاسخ«. رود ی از پیش نمیبدون پارتی کار»یا « جواب زور را باید با زور داد»

درصد آنان معتقدند که در  5/72دهد که  ی اول )مستقیم( نشان می های دسته جوانان به گویه

زندگی روزمره باید به اخالق دینی پایبند بود )درآمد حالل، پرداخت خمس، پرهیز از تقلب، 

شاره هستند(. اما فراتحلیل گروه دوم بازی، و ... از جمله موارد اخالقی مورد ا تبعیض و پارتی

درصد جوانان در  2/65دهد که  ای مشابه اما لحنی متفاوت دارند، نشان می ها، که درونمایه گویه

توان از عرش دینی  عمل به اخالق دینی پایبند نیستند، و یا تلویحاً معتقدند که درصورت لزوم می

 تخطی کرد. 
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های مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد را اصطالح  ه گویهتناقض مشهودی که بین پاسخ جوانان ب

دهد: جوانان هنگام ابراز عقیده خود را کامالً  خوبی توضیح می فیسک به« ی ی باورکننده سوژه»

های حاکم علناً  دهند، اما در عمل، هنگامی که پای ارزش  منطبق با معیارهای دینی حاکم جلوه می

های دینی  ی تقابل آن با ارزش دهنده کنند که کمی تأمل نشان می در میان نباشد، موضعی را اختیار

گیرند، اما با در پرانتز گذاشتن آنها و  حاکم است. آنها دستورات را از متولیّان قدرت تحویل می

« نخوردن و خواندن دست آنها فریب»خالی کردن از بارشان، از  هایی برای شانه پیداکردن گریزگاه

کارگیری عناصری از بستر زندگی  توان گفت که آنها با به انی دیگر، میبرند. به بی لذت می

قرائتی از » -بیان فیسک باز هم به-شوند و  های مطلق دینی وارد دیالوگ می روزمره، با ارزش

 بخشند. را صورت می« پایین

طلبیجوییوراحتلذت

تر بوده و یا هیجان   دهکنن در میان مناسک جمعی دینی، گرایش جوانان به مناسکی که سرگرم

ی اعیاد  های ویژه انگیزند، بیشتر است. مراسم جشن و سرور مذهبی )برنامه جمعی را برمی

های  طور خاص مناسک مربوط به ماه به-های مذهبی خوانی و ...( و عزاداری  مذهبی، مولودی

درصد جوانان کنند. اما  خود جذب می  درصد جوانان را به 2/46طور متوسط  به -محرم و صفر

های  ی عبادت محض دارند و حاشیه کننده در مراسم جمعی دیگری که بیشتر صبغه شرکت

کمی بیش از نصف  -خوانی، دعا و روضه از جمله مجالس قرآن-ی آنها کمتر است  کننده سرگرم

 باشد. ( می6/24این مقدار )یعنی 

اداری محرم و صفر، معرش طور خاص مراسم عز گرایش جوانان به مناسک شورانگیز جمعی، به

دیگری برای جستجوی تنوع و سرخوشی در کنار جستجوی هویت فردی از سوی آنان است. 

های مرتبط قرار  شده در سایر پژوهش های ارائه های پژوهش حاضر را در کنار تحلیل اگر داده

از »]...[ ه شود: مراسم عزاداری محرم، از آن دسته مناسکی است ک تر می دهیم، این گرایش روشن

شوند، فضایی معنادار برای تحرک، خودبیانگری افراد و  بار عاطفی و هیجانی برخوردار می

هایی )از نوع سرگرمی و  آمیزند و مطلوبیت آورند، با عناصر زیباشناختی درمی رقابت پدید می

عاشورا هایی همچون مراسم  (؛ آیین2: 1387)فراستخواه، « کنند ارزش صرش وقت و ...( پیدا می

های  بیشتر از ذهن با بدن و جسمانیت، و بیشتر از اندیشه»به مثابه نمودی از فرهنگ عامه، 
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ی  پیچیده و تودرتو با آرزوها و آمال و نیازهای جاری سروکار دارد. بیشتر از نگرانی درباره

یزی که های منطقی و مدلل ندارد و چ دستی دارد؛ ]...[ منظومه هایی دم دنیایی آرمانی، دغدغه

 (. 191: 1385)گیویان، « دهد، یک ابراسطوره است به نام خوشی امروزه آن را سامان می

درصد جوانان از وجود یکی از  25دهد که تنها  نشان می  ها در جدول گویه 13-13ی  گویه

ی جوانان، حضور  جویانه موارد زیر در مراسم عزاداری محرم ناراضی هستند: حضور سرگرمی

ی مراسم، استفاده از موسیقی، خودنمایی  ها، مالقات دختران و پسران در حاشیه دسته ها در خانم

، 1387، فراستخواه، 1385چشمی. مواردی که به گزارش تحقیقات مختلف )گیویان،  وهم و چشم

مجال اجرای  -به بیان دوسرتو–هایی هستند که  (، همچون روزنه1385فیاض و رحمانی، 

آورند؛ فرصتی برای تخطی از  ساز حاکم را فراهم می اتژی همگونهایی برضد استر تاکتیک

هنجارهای دستوری فرهنگ رسمی که در فضای غیرآیینی روزمره تحت کنترل قهری قرار دارند. 

جوانان با رمزگشایی و بازرمزگذاری نمادها و اعمال نمادینی که در واقع قرار است 

جویانه قرارداده و  عاشورایی را مورد خوانش تقابلهای  ی فرهنگ حاکم باشند؛ آیین کننده تقویت

گیرد به فرهنگ رسمی شبیخون  های محدودی که در اختیارشان قرار می با استفاده از فرصت

 زنند. می

گراییارزشیومعرفتیکثرت

گرایی ارزشی  های مورد بررسی، شواهد زیادی دال بر تمایل جوانان تهران به کثرت در پژوهش

ی نظام ارزشی  ی عمومی نباید تحت سیطره درصد آنان معتقدند که حوزه 6/58وجود دارد. 

های دینی حاکم  واحدی باشد و الزم است حق اظهار نظر برای مخالفان و منتقدان ارزش

نامیده « بنیادگرایانه»ها  درصد آنان با رویکردی که در برخی پژوهش 35محفوظ بماند. در مقابل 

ی عمومی  (، مخالف حضور فعال منتقدان دین در عرصه1380،شده است )ن.ک. به مرجایی

 هستند. 

تری برای ادعای فوق، اعتقاد اکثریت قاطع جوانان به ضرورت باز گذاشتن  شاهد قوی

درصد جوانان  3/81طور متوسط  روی انتقاد و اصالح است. به های موجود از دین به برداشت

ی نقد  ی دینی را نباید از دایره اندیشه»از قبیل هایی  های مختلف، با گویه پاسخگو در پژوهش

 اند. ابراز موافقت کرده« زندگی امروزی بازنگری در دین را ضروری ساخته است»یا « بیرون نهاد



 

 

 

 

 

 1393، شماره دو، پاییز و زمستان 21شناختی دوره مطالعات جامعه   174 

 

 

ی  های دنیوی و اخروی زندگی بشری و محدود دانستن دین به حوزه تفکیک میان حوزه

ی اول است.  ی حوزه ی یا ارزشی برای ادارههای معرفت دوم، به معنای پذیرفتن اعتبار سایر نظام

ی زندگی  ی دنیا کافی نیست، و اداره تقریباً نیمی از جوانان کامالً معتقدند که دین برای اداره

طلبد. اما درعین حال برآنند که جدایی کامل دین و دنیا نه  دنیوی مدیریت عقالنی و علمی می

دین در امور دنیوی مطلوبیت ندارد و  عبارتی حذش دخالت ممکن و نه شایسته است؛ به

 طور کامل قطع کنند. های سیاسی و اجتماعی حیات بشر نباید ارتباط خود با دین را به عرصه

تواند دلیل دیگری برای  عنوان منبع شناخت فارغ از ارزش، می نگرش جوانان به علم به

اسالم( باشد. اما نتایج  معرفتی واحد )دین-رویگردانی جوانان از معتبر دانستن نظام ارزشی

دهد که کمی بیش از نیمی از جوانان به اعتبار عام علم قائلند و این اعتقاد در  فراتحلیل نشان می

هایی که اعتبار  درصد از آنان نیز موافقت خود را با گویه 45میان آنان عمومیت باالیی ندارد. 

اند. بسیاری جوانان تهرانی برآنند که  برد، موافقت کرده جهان و مکان شمول علم را زیر سؤال می

تنهایی برای سعادت بشر کفایت  هایی وجود دارد که علم را بدان راهی نیست، و علم به عرصه

 کند. نمی

چه باومن  توان نمودی از آن استقبال از نگرش انتقادی به دین از سوی جوانان را می

معنای نفی  روی نقد، به کام دینی بهخواند دانست. باز گذاشتن آرا و اح ذهن می« خودبسندگی»

ابتدا خود لوازم و  -تعبیر باومن باز هم به-هاست. انسان امروزی  ازلی و ابدی و مطلق بودن آن

های  کند، و سپس نظام هایش تعریف می کفایت  شرایط زندگی خود را متناسب با کفایت و عدم

شمول و  هی دین دیگر ضامن اعتبار زمانگزیند. گویی منشأ ال فکری و عقیدتی را بر آن مبنا برمی

محور مدرن و پسامدرن  های معرفتی خودبنیاد و انسان های دینی نیست، و نظام شمول گزاره مکان

 شوند. ی دین معتبر شناخته می برای قضاوت درباره

طرزی نسبتاً قاطع مورد تأیید جوانان در تهران  لزوم تطبیق دین با شرایط زندگی امروزی، به

. دین، اگر نظامی بسته و متحجر تلقی شود و از شرایط عینی و ذهنی بیرون از خود تأثیر است

گویی به نیازهای امروزی را نخواهد داشت. بسیاری از جوانان معتقدند که  نپذیرد، توان پاسخ

تواند به فهم بهتر ما از دین و کارآیی بیشتر دین در  های جدید می دیالوگ دین با دانش

های مدرنی چون  ها به امکان سازگاری دین با ارزش نیازهای معاصر بینجامد. آن  به گویی پاسخ

 دموکراسی و حقوق بشر باور دارند.
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گرایی جوانان است. نزدیک  عدم باور به یک نظام تام اخالقی نیز معرش دیگری برای کثرت

درصد آنان  24صرفاً  دار نبود. توان انسان خوبی بود اما دین درصد آنان معتقدند که می 60به 

بندی به اصول اخالقی درست دانسته، و یا باایمانی و باتقوایی را  ی پای داری را الزمه دین

هایی نیز وجود دارند که  ها گویه اند. در برخی پژوهش بارزترین صفات انسان خوب برشمرده

درصد  75اط نمود: ها استنب توان میزان مشروعیت اخالق دینی نزد جوانان را از آن تلویحاً می

های خوبی  گرفت که انسان  توان نتیجه جوانان تهرانی برآنند که از ظاهر مذهبی افراد، نمی

 ای برای تشخیص خوبی یا بدی درونی افراد وجود ندارد. هستند، و اصوالً هیچ معیار بیرونی

شدن  فردی  گردد، و گرایی مدرن محسوب می محور شدن اخالقیات، از دیگر تبعات انسان انسان

های  های عام اخالقی مدرن در عصر پسامدرن است. نظام گر افول نظام معیارهای اخالقی، نشان

شوند؛ یعنی در  می« متن»های فرهنگی در عصر حاضر، تبدیل به  اخالقی نیز، همانند سایر پدیده

ا اعمال ه گیرند که در مقام خواننده، اقتدار خود را بر آن معرض خوانش مخاطبانی قرار می

ها  گر و از پایین به باال است. آن کنند. خوانش جوانان از اخالق دینی نیز خوانشی گزینش می

که تلفیقی است از عناصر مدرن جهانی و عناصر سنتی -باتوجه به بستر فرهنگی زندگی روزمره 

باشد. « اسبمتن»های خودشان  آل ها و ایده خوانند که با خواسته ای می گونه این متن را به -محلی

در این مورد خاص، عنصر مدرنی که تأثیر خود را بر خوانش جوانان اعمال کرده است، همان 

 محوری و تکیه بر عقل خودبنیاد است.   ویژگی بنیادی مدرنیته، یعنی انسان

عدمپذیرشدینرسمی

ی  درصد( معتقدند که دین امری محدود به حوزه 3/46قریب به نیمی از جوانان تهرانی )

ی عمومی را ندارد؛ و بالعکس، هیچ عنصر بیرونی  خصوصی است و شایستگی دخالت در عرصه

 ی میان انسان و پروردگارش حق نظارت و دخالت داشته باشد. نباید در رابطه

تواند  ها، می شان از آن های رسمی، و میزان استفاده های مذهبی رسانه نگرش جوانان به برنامه

درصد  7/45طور متوسط،  ش آنان به قرائت رسمی از دین باشد. بهمعیاری برای سنجش نگر

بخش است.  طور نسبی رضایت ارشادی صداوسیما به-جوانان تهران معتقدند که عملکرد مذهبی

های مذهبی سیما، فقط  ها نیست. برنامه ی آنان به استفاده از این برنامه معنای عالقه  البته این به

های دیگر از اولویت برخوردار است. از  ان تهرانی نسبت به برنامهدرصد جوان 6برای کمتر از 
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تر و بعضاً مفیدتر دانسته و به  ای را جذاب های ماهواره درصد جوانان نیز برنامه 43سوی دیگر، 

 ها اعتماد بیشتری دارند. آن

چون مدرسه، دانشگاه، انجمن  ی تأثیرگذاری نهادهای رسمی هم ی جوانان درباره عقیده

تواند معرش دیگری  ساالن خود، می داری هم ی دین المی، صداوسیما و... بر عمق و گسترهاس

دهد که  برای نگرش آنان به الگوهای رسمی دینی باشد. نتایج فراتحلیل در این مورد نشان می

های این نهادها در جهت آموزش دینی به نوجوانان و جوانان  درصد جوانان تهران، برنامه 8/42

نظر نرسد، اما با  دانند. ممکن است این رقم در نگاه اول چندان پایین به اً اثرگذار میرا نسبت

شده از سوی چنین نهادهایی برای تأثیرگذاری  ها و تمهیدات تدارک دیده درنظر آوردن برنامه

توان گفت که رضایت کمتر از نیمی از جوانان از چنین  داری قشر جوان، نمی حداکثری بر دین

 ای مطلوب است. هایی، نتیجه برنامه

ی جوانان سرشار از متونی است که توسط فرهنگ رسمی و برای تحکیم و  زندگی روزمره

ها در تمجید  شوند. قرائت جوانان از تبلیغات مستقیم رسانه ترویج این فرهنگ تولید و توزیع می

دانست: « جویانه تقابل»الً بندی استوارت هال، قرائتی کام توان با استناد به تقسیم از حکومت را می

توانند پیام را در رمزگان  ها می نیست؛ آن« رمزگان مسلط»عنوان مخاطب، در درون  جایگاه آنان به

مسلط تجزیه کرده و در یک چهارچوب معنایی دیگر دوباره ترکیب نمایند و درنتیجه آن را 

 (. 351، 1382ای کامالً متضاد رمزگشایی کنند )هال  شیوه به

–خوانند، اما از هدش تولیدکنندگان آگاهند و درنتیجه متون را به سادگی  ان این متون را میجوان

های مذهبی صداوسیما  نظر جوانان تهران در مورد برنامه«. کنند باور نمی» -تعبیر فیسک به

ها در  کنند که این برنامه ی فیسک است. نیمی از جوانان تصدیق می مصداق بارزی از نظریه

ها  اند، اما خود را جزو مخاطبان این برنامه فرهنگ دینی در میان مخاطبان موفق بودهترویج 

 های مذهبی صداوسیما هستند.  درصد جوانان تهرانی مخاطب برنامه 6کنند: فقط  قلمداد نمی

ی دینی، میزان مشارکت آنان در  آماده آخرین معرش نگرش جوانان به الگوهای ازپیش

هایی )انجمن اسالمی، بسیج  نهادهای رسمی دینی است. چنین تشکلها و  ها، گروه انجمن

طور خودجوش و در قالب نهادی  های مذهبی و ...( حتی اگر به آموزی و دانشجویی، هیأت دانش

مدنی شکل گرفته باشند، تا حد زیادی قرائت رسمی از دین را در درون خود حمایت کرده و 

ها هرچند  ( به فعالیت در این بخش2/8ان تهران )دهند. گرایش بسیار پایین جوان بسط می
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ها،  های این تشکل تواند دالیل بسیار زیادی داشته باشد، از جمله ناآگاهی از فعالیت می

های روزمره، و ...، اما باتوجه به شواهد و  عالقگی به پذیرش مسئولیتی اضافه بر مسئولیت بی

توان  قطعاً می -پرکردن اوقات فراغت جوانان رنگ دین در عنوان مثال نقش کم به-قراین دیگر 

 ی این دالیل دانست. ها را نیز از جمله مذهبی و نیز رسمی بودن آن

الگوپذیریازخانوادهودوستان

چنان نقشی  کند، خانواده هم پردازی در باب جوانان القا می چه فضای غالب بر نظریه برخالش آن

هایی که مستقیماً تأثیر الگوی  انان تهرانی دارد. گویهپررنگ در تعیین رفتار و نگرش دینی جو

های مورد  داری جوانان را بسنجند معدودند و فقط در یکی از پژوهش داری خانواده بر دین دین

شده از  درصد جوانان الگوی ارائه 81دهد که  فراتحلیل یافت شده است )این گویه نشان می

شده در بخش مرور  های مطرح با استناد به سایر پژوهشپذیرند(. اما  سوی خانواده را بارغبت می

و   داری نداشته ی جوانان و خانواده که ارتباطی به دین های مربوط به رابطه تجربی و یا سایر داده

عنوان مثال نتایج پیمایش  گیری را تقویت نمود. به توان این نتیجه اند، می در فراتحلیل وارد نشده

ها و  ی آن ی بسیار خوب جوانان با خانواده گر رابطه انان، نشانهای جو ملی وضعیت و نگرش

 وجود توافق بین فرزندان و والدین در اکثر امور زندگی است.

کند که جوانان در انتخاب دوستان خود از  همین فضای نظری این توقع را ایجاد می

ها کنند. رد یا تأیید  مذهبی فاصله بگیرند و معیارهایی مدرن را جایگزین آن-قیدوبندهای نهادی

های مورد سنجش در این  پذیر نیست و قلّت گویه های موجود امکان قطعی این فرض با داده

براین، در این حوزه نیز با عدم انسجام فکری  کند. عالوه می  گیری را مشکل مورد نیز نتیجه

درصد  3/66ط طور متوس توان گفت این است که به چه می رو هستیم. آن جوانان تهرانی روبه

کنند.  جوانان تهرانی در انتخاب دوست، به مذهبی بودن او توجه دارند و آن را مثبت ارزیابی می

ترند؛ این دسته  گرایانه اند که تساهل هایی ابراز موافقت کرده اما حدوداً نیمی از آنان نیز با گویه

 تباط دوستانه گردد.ی دینی امری شخصی است و نباید مانع برقراری ار معتقدند که عقیده

ها تأکید دارد.  ها بیش از اختالش نسلی بر وفاق نسل تفسیرهای پسامدرن از روابط بین نسل

نسل فعلی جوانان تعارض چندانی با ساختار و قوانین »پردازان پسامدرن برآنند که  نظریه

به اجتماعی ندارد و ضدیت با والدین که در نگرش مدرنیستی غلبه داشت، جای خود را 

(. نتایج 68، 1386)ذکایی « ها داده است ی مشترک وفاق بین نسل بازسازی روابط و کشف زمینه
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دهد که وابستگی جوانان به خانواده  شده توسط سازمان ملی جوانان نشان می های انجام پیمایش

 و 1381الف،  1380چنان بسیار باالست )سازمان ملی جوانان  و الگوپذیری آنان از خانواده هم

بینی  داری جوانان امری قابل پیش (. بنابراین تأثیرگذاری مستقیم خانواده بر میزان دین1384

دهند، نتایج تحقیقات دیگر هم دال بر آن  های قبلی نشان می طور که بحث است؛ هرچند همان

 های فردگرایانه نیز رو به گرایانه و جمعی، اندیشه های خانواده موازات رشد گرایش به»است که 

های  عنوان مثال داده (. این دو گرایش موازی لزوماً متناقض نیستند. به76)همان، « باشند رشد می

های مذهبی، هرچند خود را  دهد که جوانان برآمده از خانواده اردهالی نشان می  تحقیق محمدی

خود قائلند شده برای  هایی را در عبور از مرزهای تعیین دانند، اما بعضاً آزادی کامالً مذهبی می

(1382 ،161.) 

داریدردوگفتماندینیآلدینالگوهایایده

ی گفتمان روشنفکری  عنوان نماینده آل دینی از آرای دکتر سروش به برای استخراج الگوی ایده

ی ایشان  شناسانه گرایی دینی، آرای دین ی گفتمان سنت عنوان نماینده دینی و آرای دکتر نصر به

آید  چه در ادامه می روشی که قبالً شرح داده شد مورد تحلیل قرار گرفت. آن انتخاب شده و به

شده  های استخراج شامل مفاهیم و گزاره-ی نهایی این تحلیل است و بیشتر جزئیات تحلیل  نتیجه

 1جا حذش گردیده است. در این -اند ها بوده و ارجاعات دقیق به متونی که منبع آن

رگفتمانروشنفکریدینی)سروش(داریدآلدینالگویایده
باشد؛ فهمی که در آن « اقلّی»آل است که  در گفتمان روشنفکری دینی سروش، فهمی از دین ایده

 «حداکثر کافی»دین به چشم منبعی نگریسته شود که حداقل الزم برای زندگی انسان است، نه 

 الف(. 1377)سروش 

ید )یا کانون دین(، عبارت است از تعیین آ ی آن برمی حداقل الزمی که فقط دین از عهده

برای –ی شهودی  معنای غایی زندگی و جایگاه بشر در جهان هستی، فراهم نمودن امکان تجربه

                                                           
ها و  ( بررسی ظرفیت1387زاده ) ی اصلی این پژوهش با این مشخصات موجودند: مریم عالم جزئیات در نسخه  1

 ی نامه داری جوانان در شهر تهران؛ پایان های دینی در فهم و تبیین وضعیت کنونی دین های گفتمان محدودیت

ی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی، استاد راهنما: دکتر  ی مطالعات فرهنگی، دانشکده کارشناسی ارشد رشته

 مقصود فراستخواه.
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طور کلی آبادانی حیات اخروی بشر )سروش  و تفسیر آن، و به -شکل خاص خودش هر فرد به

 الف(. 1385

ن و گوهر دین اعمال کرده و به در طول تاریخ اسالم، شرایط تاریخی خود را بر کانو

انجامد  نگری درباب دین می اند. فقدان نگرش تاریخی صحیح، به جزمی عرضیات آن شکل داده

از « رسمی»دینی، قائل بودن به اعتبار مطلق قرائت واحد و  ی آن، حکومت تمامیت خواه  و نتیجه

الف  1377است )سروش « اکثری»دین طور کلی  ی دنیا، و به مثابه ابزار اداره دین، نگاه به فقه به

چه که در طول تاریخ دین خود را متجلی ساخته، نه خودن  که باید بپذیریم آن (؛ درحالی1382و 

است؛ معرفتی که در اثر پیشرفت و تکامل « معرفت دینی»عبارتی  ما از دین، یا به« فهم»دین، که 

اندیشانه فهم موجود  گاه نباید جزم یچشود. درنتیجه ه معارش بشری، پیوسته متحول و متکامل می

و ابدی پنداشت؛ بلکه شایسته است با نقد عقالنی و علمی معرفت دینی، باب « صحیح»را فهم 

عبارتی، معرفت دینی باید با تکیه بر منابع متکثر  تحول و تکامل آن همواره باز نگه داشته شود. به

 ب(. 1385و  1382بد )سروش بسط و توسعه یا -و نه صرفاً خود متن دین-معرفتی 

ها را ابداع  اند )دین آن هایی گرایش دارد که فرادینی از سویی دیگر ذات انسان به ارزش

از جمله –ها  دینی، این ارزش ها پشتیبانی نموده است(. عالوه بر معارش برون نکرده، بلکه از آن

ها  ی آن کننده فت دینی نباید نفیعبارتی معر نیز بر فهم ما از دین اثرگذارند؛ به -آزادی و عدالت

 (.1375الف و ب؛  1376باشد )سروش 

های عام اخالقی، برای مدیریت و  تکیه بر عقالنیت و علم بشر و فرادید داشتن ارزش

ریزی امور دنیوی کافی است )حکومت دموکراتیک نمودی از این کفایت است(، اما به  برنامه

اقلّی، به عدم قناعت انسان به شرایط دنیوی  انجامد. فراموشی دین سعادت اخروی نمی

کند )سروش  را در او بیدار می« هوس الوهیت»موجودش منجر شده و میل به تصرش و حتی 

آل در گفتمان روشنفکری دینی سروش، در  عکس، جامعه و حکومت ایده الف(. به 1384

نی حکومت شود: حکومتی که مبانی آن همان مبا حکومت دموکراتیک دینی متجلّی می

ای که آزادانه ارتباط  داران است؛ جامعه ی دین دموکراتیک غیردینی است، اما درخدمت جامعه

دار بودن، مبتنی بر  ای در عین دین کند. چنین حکومت و جامعه خود را با کانون دین حفظ می

 ب(. 1384ب و  1377پلورالیسم دینی است )سروش 
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نوالگویگفتمانروشنفکریدینیداریجوانایوضعیتموجوددینمقایسه
توان نتایج حاصل  حال پس از بررسی نتایج فراتحلیل و نیز تحلیل گفتمان روشنفکری دینی، می

 نماید. امکان این مقایسه را فراهم می 2ی  شکل تطبیقی مورد بررسی قرار داد. جدول شماره را به

 

های گفتمان روشنفکری  آل لی ایدهطورک توان دریافت که به روشنی می با نگاهی به جدول به

داری جوانان  داری، قرابت زیادی با وضع موجود دین دینی )مورد سروش( در ابعاد مختلف دین

 دارد.

های  از دین، و لزوم تطبیق دین با نیازها و توانایی« بشر»تأکید سروش بر اهمیت انتظار 

ودن تصور آنان از خداوند، تساهل آنان یابد. متغیر ب داری جوانان نمود می تاریخی انسان، در دین

در انجام دستورات دینی دشوارتر، و تأکید آنان بر لزوم هماهنگی دین با شرایط و نیازهای 

هایی اساسی میان وضع موجود و گفتمان روشنفکری دینی  امروزی، حاکی از وجود شباهت

 است.

ت. سروش ضمن معرفی داری اس ی دینی در دین شباهت دیگر، محوری دانستن نقش تجربه

تواند به تعداد افراد  ی دینی می کند که تجربه عنوان کانون دین، بعضاً اشاره می این تجربه به

ی دینی کشف و شهود  گون باشد )البته در بسیاری از مواقع منظور او از تجربه دار گونه دین

ی  ین نگرش، فراوانی تجربهی مردم نیست(. ا عارفانه یا پیامبرانه است که طبیعتاً در دسترس عامه

های معنوی شخصی  کند. تجربه ی جوانان توجیه می معنوی در سطوح پایین را در زندگی روزمره

داری هستند؛ تاجایی که بسیاری از آنان  ی مهمی در تعریف جوانان از دین تکلف مؤلفه و بی

 ند. سپار ی این تجربه به فراموشی می وجوب اعمال و مناسک دینی را در سایه

داری برخی از جوانان نمود  ی مورد نظر سروش، که در دین گرایانه اخالق فرادینی و انسان

توان آن را  گیری آن از سنت است، و می محور شدن دین و فاصله یابد، وجه دیگری از انسان می

 آل سروش به حساب آورد. وجه دیگری از اشتراک وضع موجود با الگوی ایده

داری جوانان، عنصر مرکزی این  شتراک گفتمان روشنفکری دینی با دینترین وجه ا اما مهم

گفتمان، یعنی تکثرگرایی ارزشی و لیبرالیسم معرفتی است، که از سوی بیش از نیمی از جوانان 

مورد مطالعه پذیرفته شده است. بسیاری از جوانان معتقدند که نقد عقالنی و علمی دین، موجب 

ی شهودی  که بسیاری از جوانان علم را در وادی تجربه گردد. با آن تر آن می درک بهتر و کامل



  
 
 
 
 
 

 181  های دینی در ...  های گفتمان ها بررسی محدودیت ها و واقعیت آل داری جوانان، ایده دین
 

 

دانند، به کارآمدی آن در خوانش متن دین معتقدند و برای تفسیر دین، آن را در کنار  معتبر نمی

 دهند.  دینی قرار می منابع درون

یعنی -ی حاصل از اصول گفتمانی در گفتمان روشنفکری دینی سروش  ترین نتیجه مهم

سانی ابعاد مختلف  ورزی جوانان نمود یافته است. ناهم نیز به طور کلی در دین -ورالیسم دینیپل

داری آنان از یک سو و عدم تمایل به پذیرش قرائت رسمی دین از سوی دیگر،  دین

دانند و حتی برای  ی آن است که جوانان دین را محدود به یک خوانش خاص نمی دهنده نشان

 های موجود قائلند. رش در خوانشخودشان حق دخل و تص

هایداریجوانانوتحلیلگفتمانیتطبیقینتایجفراتحلیلوضعیتدین:مطالعه2یجدولشماره

دینی

داریجوانانوضعیتموجوددینیموردبررسیمقوله

نقش دین در تعیین معنای 

 زندگی

جهت به آن  و ازاینکنند  اکثریت جوانان دین را عامل معنابخش به زندگی تلقی می

 نیازمندند

اعتقاد به مبدأ و مقصد الهی 

 انسان

اکثریت جوانان به وجود خداوند و جهان آخرت ایمان دارند و خود را مسئول 

 دانند اعمال دنیوی خویش می

 معنا و مفهوم خدا
پذیر و  چندان دور از دسترس و توبه در ذهن جوانان خداوند موجودی مشفق، نه

 گیر است آسان

 ی معنوی تجربه
 ی آن  اکثریت جوانان احساس معنویت را در سطح روزمره

 کنند تجربه می

ی معنوی و  نسبت تجربه

 عمل به مناسک

ی معنوی تعریف کرد و از  داری را با تجربه توان دین از نظر بسیاری از جوانان می

 نظر نمود اعمال دینی صرش

بندی به اعمال و مناسک  پای

 دینی

بندی آنان به اعمال دینی کمتر از باورها و  شده پای  جوانان باعث طلبی راحت

بندی آنان به اعمال و مناسک ساده و  ی احساس معنویت در آنان باشد؛ پای تجربه

سمت مناسک جمعی پرشور سوق  جویی آنان را به سان نیست؛ لذت دشوار یک

 دهد می

 نسبت اخالق و دین
اند؛ جوانان  نی را جایگزین اخالق دینی کردهبسیاری از جوانان اخالق عام انسا

 بند نیستند زیادی درعمل در زندگی روزمره به دستورات اخالقی دینی پای

تکثرگرایی ارزشی و 

 لیبرالیسم معرفتی

ی عمومی  بیشتر جوانان معتقدند که باید به عقاید غیردینی اجازه داد در حوزه

نیت و علم جدید به درک بهتر آن مطرح شوند؛ و معتقدند نقد دین از طریق عقال

 .شود منجر می
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داریجوانانوتحلیلیتطبیقینتایجفراتحلیلوضعیتدین:مطالعه2یدولشمارهادامهج

هایدینیگفتمان

داریجوانانوضعیتموجوددینیموردبررسیمقوله

های  ی قرائت امکان ارائه

 متفاوت از دین

داری را محدود به یک تعریف  دهد که دین می رفتارهای دینی جوانان نشان

 دانند مشخص و دستوری نمی

مشروعیت حکومت دینی و 

واکنش دربرابر قرائت 

 رسمی از دین

ها  ی عرصه چنان که باید در همه جوانان معتقدند حکومت دینی فعلی آن

مدار نیست؛ جوانان درظاهر حکومت را در ترویج دین رسمی موفق  شریعت

 روند کنند و درعمل از پذیرش این دین طفره می ارزیابی می

 کارامدی دین

 ی دنیا برای اداره

ای که غایت آن سعادت است  جوانان هرچند عقل و علم را برای مدیریت جامعه

کند و نیاز به معارش بیرونی  تنهایی کفایت نمی دانند، معتقدند دین نیز به کافی نمی

 وجود دارد

 صالحیت روحانیون
جوانان به روحانیت در مسائل فقهی دین کم و در مسائل سیاسی و اجتماعی اعتماد 

 حتی کمتر است

نقش خانواده )و نهادهای 

سنتی( در حفظ و انتقال 

 دین

خانواده در تعیین گرایش دینی جوانان نقش پررنگی دارد، اما نه درقالب سنتی 

نظر جوانان  ان؛ بهزنی والدین و فرزند تعریف نقش، که در فرآیند دیالوگ و چانه

ی دینی  ریزی در تقویت روحیه رغم برنامه نهادهای مدرن مدرسه و دانشگاه علی

 نقش ندارند

 

هاحلپیشنهادیآنهاوراههایدینیازتفاوتیفهمگفتمانجدولمقایسه

گفتمانسروش 

های  های دینی از تفاوت فهم گفتمان

 آل وضعیت موجود و وضعیت ایده

شدن انسان  مهار انسان مدرن برای دخل و تصرش، جایگزین تمایل بی

 در انسان« هوس الوهیت»، بیدار شدن «مکلّف»جای  به« محق»

های دینی برای  حل پیشنهادی گفتمان راه

 آل رسیدن به حالت ایده
 «قناعت»ی عناصر مدرنیته براساس معیار  گزینش آگاهانه

ری دینی سروش قابلیت بسیار بیشتری برای فهم رسد که گفتمان روشنفک نظر می بنابراین به

داری جوانان  تفاوت موجود میان وضع فعلی دین فهموضعیت موجود جوانان دارد. اما در مورد 

 شکل دیگری است. آل دینی، وضعیت به و وضع ایده

آل و واقعیت موجود، با  گفتمان روشنفکری دینی برای فهم تفاوت میان وضع ایده

داری با  است. تفاوت میان تصویر آرمانی گفتمان روشنفکری دینی از دین هایی مواجه چالش
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مدرن، -داری جوانان، در مواردی است که جوانان در ترکیب عناصر سنتی وضعیت فعلی دین

جویانه و  های لذت زنند. گرایش های مدرن )و پسامدرن( بر هم می نفع ارزش تعادل را به

های  از غافل شدن از کانون دین و میدان دادن به ارزشی جوانان، نمودی است  طلبانه تنوع

سکوالر مدرن )عدم قناعت به مادیات در حد کفایت، و میل به دخل و تصرش در جهان پیرامون 

 از طریق تصاحب هرچه بیشتر عناصر مادی(. 

ای  داری جوانان توسط سروش،  به نتیجه یابی علت تضعیف دین بنابراین در ظاهر، ریشه

تر دینی نیز انتظار آن را داشت: تأثیرپذیری  های ارتدوکس توان از سایر گفتمان که میرسد  می

تر شویم، روشن  گسیخته از مدرنیته و مظاهر اغواگر آن. اما اگر کمی دقیق بیش از حد و لجام

خوردن تعادل سازنده در ترکیب  شود که دالیلی که در گفتمان سروش برای توجیه برهم می

های گفتمان  شود، چندان روشن نیست، و حتی در تناقض با سایر بخش عرضه میمدرنیته -دین

غلط  عنوان مثال یکی از مصادیق بارز رفتارهای انسان مدرنی که به گیرد. به نظری وی قرار می

کرات مورد  ها و معارش سنتی است، که به دارد، به نقد کشیدن بنیادی ارزش« هوس الوهیت»

 ار گرفته است.تأیید و تمجید سروش قر

ها و دستاوردهای  برداری از ارزش در گفتمان روشنفکری دینی سروش، مرز مجاز بهره

مرزهای اعتبار مدرنیته را « قناعت»کند با مفهوم  مدرنیته بسیار سیال است. هرچند او سعی می

هرگز و شاید -توان  راحتی نمی تحدید نماید؛ اما خود مفهوم قناعت احتیاج به تحدید دارد. به

« زاید»است و کدامیک « ضروری»یک از دستاوردهای مدرنیته  مشخص کرد که کدام -نتوان

یک، تمایل  گنجد، و تمایل به کدام یک، و در چه حدی، در مرز قناعت می است؛ توسل به کدام

 است. « میل به خداوندگاریِ زمین»سمت  به تصرش و حرکت به

دهد کیفیتی سیّال و  نفکری دینی سروش ارائه میآلی که گفتمان روش بنابراین الگوی ایده

های روشنفکری دینی، تا حد  مبهم دارد. این درحالی است که ادعای این گفتمان و سایر گفتمان

مدرنیته، و دست یافتن -ساختن امتیازات و معایب هر دوسوی ترکیب دین روشنزیادی مبنی بر 

های ذهنی  واره عادت»ز ترکیب این دو است: پذیر به کل جامعه، ا ای واحد و تعمیم به شالوده

(. 15، 1386)فراستخواه « های جامع مرکزی است چنان دربند شالوده روشنفکری دینی، هم

گونه که در آرای سروش هم دیده شد،  درواقع قائل بودن آنان به پلورالیسم سیاسی، همان
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عنوان مثال سروش سعی در آن  معنای قائل بودن به پلورالیسم فرهنگی تام و تمام نیست؛ به به

 بندوباری فرهنگی ببندد. دارد که با مهار کردن آزادی از طریق ایمان دینی، راه را بر رواج بی

این درحالی است که چندپارگی ذهنیت دینی جوانان و سردرگمی آنان در انتخاب الگوهای 

ویت بودن منابع ارزشی، در بستر وضعیت فرهنگی پسامدرن )که سیالیت، گذرا و بدون اول

شود  های بارز آن هستند(، باعث می ها دست به گزینش زد، ویژگی توان از میان آن متکثری که می

هایی  داری جوانان در قالبی واحد با مرزهایی مشخص، با چالش دادن وضع موجود دین که جای

کرانه در امر سازی روشنف های معقول زندگی دینی مردم کوچه و بازار، با وسوسه»مواجه باشد: 

 (.12، 1386)فراستخواه « ی بعیدی دارد دین فاصله

آنان را از فهم امر پلورال در حیات »روشنفکران دینی، « شهرگرایی آرمان»به همین دلیل، 

ی دین( و تنوع سبک زندگی در یک  ی فرهنگی و اجتماعی مردمان )حتی در حوزه روزمره

های دنیای مابعدمدرن غافل  هستی  ق و پراکندگیدارد، و از تفر جهان نامرکزی شده، باز می

 (. 15)همان، « سازد می

البته الزم به ذکر است که همان خصلت ترکیبی گفتمان روشنفکری دینی، این امکان را 

تری نسبت به شرایط موجود پیدا  دالنه گذارد که بتواند درک هم در اختیار آن می« طور بالقوه به»

ای از ابهام قرار دارد،  نظر از جزئیاتی که در هاله عیت فعلی نیز، صرشگونه که در وض کند )همان

 یدانم»داری جوانان و اصول گفتمانی روشنفکری دینی وجود دارد(.  تشابهاتی کلی بین دین

دارد.  تضادی های یزمان به هم یشتریب یالفرض، استعداد گشودگ یعل ینی،روشنفکری د

ینی، شود روشنفکری د یها افتاده است و گفته م زبانسر  هاست بر چه مدت آن یبترت ینبد

 «. دارد یازن یشترب لبه تأم است،« رمربع مدو»قول معروش از نوع  به یا «نما متناقض» مفهومی



  
 
 
 
 
 

 185  های دینی در ...  های گفتمان ها بررسی محدودیت ها و واقعیت آل داری جوانان، ایده دین
 

 

1منابعومآخذ

 ی حسین پاینده، تهران:  ترجمه .ی فرهنگ عامه درباره ،مطالعات فرهنگی 1386 .، جاناستوری

 .آگه

 در  .زاده ی سیدحسن سراج ترجمه .ی سکوالرشدن برخالش جریان، نقد نظریه .1384 .برگر، پیتر

. ترجمه و تالیف شناختی در دین و سکوالرشدن جامعه  های دین و مدرنیته، مباحثی چالش

 زاده. تهران: طرح نو. سیدحسین سراج

 ی  ترجمه .خانمان، نوسازی و آگاهی ذهن بی .1381 .برگر، پیتر؛ بریجیت برگر؛ هانسفرید کلنر

 تهران: نی. .محمد ساوجی

 ی لیال جوافشانی و حسن چاووشیان ترجمه .فرهنگ و زندگی روزمره  .1386 .بنت، اندی. 

 تهران: اختران. 

 تهران: آگه. .شناسی جوانان ایران جامعه .1386 .ذکایی، محمدسعید 

 احمدرجب سنجشگرایش.1379.زاده، سیاست، دینو فرهندانشگاه، گیهایفکریو

ریزیآموزشعالی.یبرنامهتهران:موسسه.دانشجویان

 ملیجوانان محرم.1380.سازمان ماه عزاداری مراسم در شرکتجوانان میزان .بررسی

تهران:سازمانملیجوانان.

   ..............................1381. مسائلجوانان نگرشو 14وضعیتو یاستانساله29تا

سازمانملیجوانان.تهران:.تهران

  ...............................1383. جوانان 15نظرسنجیاز میزانساله29تا مورد در یکشور

تهران:سازمانملیجوانان..هایصداوسیمااستفادهورضایتازبرنامه

  ...............................1384 1383وانان ایران در سال های ج ها و نگرش پیمایش ملی ارزش .الف. 

 تهران: سازمان ملی جوانان.  

  ...............................1384 شناختی کشور طی  ارزشی و آسیب بررسی تغییرات فرهنگی .ب
 تهران: سازمان ملی جوانان.  .های اخیر سال

 ...........................1384 وانان.تهران:سازمانملیج.جوانانوماهواره.ج 

 آنیهاوداللتینوجوانانتهرانینیدیهاورفتارهانگرش.1378.زاده،سیدحسینسراج

.8 و 7ی،شمارهیپژوهشنمایه.شدن سکوالرییهنظریبرا

                                                           
 اند. اند تحقیقاتی هستند که مورد  فراتحلیل قرار گرفته منابعی که با حروش سیاه مشخص شده  1
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 ی فرهنگی صراط. تهران: مؤسسه .داری رازدانی و روشنفکری و دین .1371 .سروش، عبدالکریم 

 .............................  .1375. ی فرهنگی صراط. تهران: مؤسسه .تر از ایدئولوژی فربه 

  ...............................1377 9صص  .41ی  شماره .ی کیان ماهنامه .دین اقلّی و دین اکثری .الف-

2. 

  ...............................1377  .ی فرهنگی صراط. . تهران: مؤسسههای مستقیم صراطب 

 ...........  ...................1378 .ی فرهنگی صراط. . تهران: مؤسسهی نبوی بسط تجربه 

  ...............................1382 .تهران: ی تکامل معرفت دینی قبض و بسط تئوریک شریعت، نظریه .

 ی فرهنگی صراط.  مؤسسه

  ...............................1384  .ی فرهنگی صراط. سه. تهران: موساخالق خدایانالف 

  ...............................1384 .ی فرهنگی صراط. . تهران: موسسهداری آئین شهریاری و دینب 

  ...............................1385  آئین در آئینه، مروری بر آرای الف. انتظارات ما از دین. در
 ی فرهنگی صراط. ان: مؤسسهتهر . گردآوری سروش دباغ.ی عبدالکریم سروش شناسانه دین

  ..............................1385  ی  شناسانه آئین در آئینه، مروری بر آرای دینب. زبان دین. در
 ی فرهنگی صراط. تهران: مؤسسه . گردآوری سروش دباغ.عبدالکریم سروش

  1373شورایعالیجوانان.  نوجوانانشهرتهراناقامه. بینجوانانو در تهران:ینماز .

 شورایعالیجوانان.

  محمدرضا. 1377طالبان، نمازسنجشدین. نسبتبه .داریوگرایشجواناندانشآموز

 .5ییآموزشوپرورشمنطقهتهران:اداره

  .............................1380 دانشدین. جوانان میان در بزهکاری و تهران:آموزداری .

 روارتباطات.یپژوهشیفرهنگ،هنموسسه

 .شکلییبیکردداریجوانانبارودینیتوضعیشناختجامعهیلتحل.1379غیاثوند،احمد

پایانورزییند دانشکدهنامه. ارمکی. تقیآزاد راهنما: استاد یعلومیکارشناسیارشد.

 اجتماعیدانشگاهتهران.

  .یشهمای ارائه شده در  مقاله ی روشنفکری دینی در ایران. . آینده1386فراستخواه، مقصود 
حقوق و  ی هو دانشکد یعلوم انسان ی هو توسع یقاتتحق ی مؤسسه. 1400 یرانو ا یپژوه هیندآ

 .دانشگاه تهران یاسی،علوم س

  .............................1387 .ی  ی متوسط جدید در تهران، مطالعه بررسی ذهنیت دینی جوانان طبقه
 ریزی آموزش عالی. ی پژوهش و برنامه . تهران: مؤسسهی محرم ههموردی مراسم عزاداری د
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  .ورزی اقشار  . مناسک عزاداری و گفتمان کربال در دین1385فیاض، ابراهیم و جبار رحمانی

: 6ی  . سال دوم. شمارهی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات نامه فصلفرودست شهری. 

79-57. 

  .ی  . شمارهی ارغنون نامه فصلی مژگان برومند.  ویزیون. ترجمه. فرهنگ تل1380فیسک، جان

 .125-143. صص 19

  .های  پسند دینی: تأملی در برخی بازنمایی سازی و فرهنگ عامه . آیین، آیینی1385گیویان، عبداهلل

. ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات نامه فصلهای جدید مداحی.  بصری دینی و شیوه

 . 179-211. 5ی  شماره سال دوم.

  تهران:هاورفتارهایفرهنگیدرتهرانها،نگرشبررسیآگاهی.1379محسنی،منوچهر. .

 زهد.

 ی هنام پایان .داری جوانان و عوامل مؤثر بر آن شناخت انواع دین .1382 .اردهالی، فائزه محمدی 

م اجتماعی دانشگاه علو ی هدانشکد .پی دکتر امیر نیک استاد راهنما: .کارشناسی ارشد

 طباطبایی. عالمه

 .گیریسکوالریستیوبنیادگرایی.بررسیاعتقاداتدینیوجهت1380مرجایی،سیدهادی

.22-21:73و20یپژوهشنامهدربینجواناندانشگاهی.

  1383میرسندسی. دینمطالعه. انواع و میزان دانشجویانی رسالهداری دکتری. ی

محمدحاضری.دانشگاهتربیتمدرستهران.دراهنما:دکترعلیشناسی.استاجامعه

 ی جمال  ترجمه .ی فرهنگی معاصر درآمدی بر نظریه .1385. میلنر، آندرو و جف براویت

 .ققنوس تهران: .محمدی

  اسالمی. ارشاد و فرهنگ 1381وزارت نگرشارزشالف. و یافتهها ایرانیان، هایهای

 هایملی.وزارتفرهنگوارشاداسالمی،دفترطرح.تهران:پیمایشدرتهران

  اسالمی. ارشاد و فرهنگ 1381وزارت یافتهب. ایرانیان، فرهنگی طرحرفتارهای های

تهران در فرهنگی کاالهای مصرف فعالیتو ارشادپژوهشی فرهنگو وزارت تهران: .

 هایملی.اسالمی،دفترطرح

 مرکز مطالعات و  .گروه مترجمان .تحلیل گفتمان مطالعاتی در .1382. یائون دایک، ت ون

 ها. تحقیقات رسانه

  .ی مقاالت مطالعات فرهنگی، مجموعه. رمزگذاری و رمزگشایی. 1382هال، استوارت .

 پور. تهران: تلخون. محمدی و شهریار وقفی ی نیما ملک ی سایمون دیورینگ. ترجمه ویراسته
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