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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر تغییردین از اسالم به مسیحیت شکل گرفت و به این 

یدردین  دهدد و فرایندد تغی   پردازد که چرا تغییردین از اسالم به مسیحیت در ایران رخ می ها می پرسش

های مصداحهه عمیدو و مشداهده      پژوهش به روش کیفی و با استفاده از تکنیك. افتد چگونه اتفاق می

گیری بر معیدار سدهو ت دسترسدی و     گرچه استراتژی نمونه. کند نمونه بررسی می  6تغییردین را در 

ندو  کدافی   هدا از ت  ها به روش گلو ه برفی بوده اسدت  امدا تدالش شدده تدا نمونده       دسترسی به نمونه

  «بحدران »  «زمینده »سداز پدژوهش  چدون     چهارچوب مفهدومی یدا مفداهیم حسداس    . برخوردار باشند

اند که حاصل تلفیو  اصالح و  شده گرفته( 339 )همگی از نظریه  وئیس رمهو « مواجهه»و « جستجو»

 . های تغییردینی پیش از خود است تکمیل نظریه

عیت بحرانی  موتور آغاز فرایند تغییردین به شمار رفته و های پژوهش حاکی از آن است که وض  یافته

یا « دین اجتماعی». دهد زا سوق می گروندگان را به جستجوی پاسخی برای خروج از وضعیت بحران

شدود   درآمیختگی دین با زمینه اجتماعی زندگی گروندگان و سرایت تنش با محیط به دین  سهب مدی 

بدراین   عدالوه . گر  نیازهای گروندگان باشد گو و حمایت عی پاسخکه دین اسالم نتواند در چنین مواق

ها با خالءها  زعم گروندگان و پیوند این تفاوت های ساختاری و محتوایی مسیحیت و اسالم به تفاوت

یا جذابیت امر متفداوت  مسدیحی  از دیگدر د یدل تغییدردین      « اگزوتیسم»های زندگی آنان و  و بحران

این افراد تشدید شده و « حذف ادغامی»ایت با گروش به مسیحیت  موقعیت در نه. شود محسوب می

 .یابند می« دیگری مضاعف»عنوان  هویتی متمایز به

تغییردین  گروندگان  بحدران  دیدن اجتمداعی  حدذف ادغدامی  دیگدری مضداعف          :واژگان كلیدي

 اگزوتیسم

                                                           
 maryamanssari@gmail.com: پست ا کترونیکی نویسنده رابط   

 شناختیمطالعات جامعه
 (ـپژوهشيعلمي)



93-16:،شمارهدو22دوره

 0808-9082  پاشا

 ISCدر  نمايه



 

 

 

 

 

 4930، شماره دو، پاییز و زمستان 22شناختی دوره مطالعات جامعه   04 
 

 

 مقدمه

. کنند زاده شده و با همان دین دنیا را ترك میشان  ها با دین پدران ای معمو ً انسان  در هر جامعه

در واقع . مانند طور سنتی  اَشکال دینی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و بدون تغییر باقی می به

های انتخابی فرد باشد  زادة شرایط و  اندیشیده و حاصل کنش بیش از آنکه دینداری  امری پیش

داری افراد ممکن است در که شدت و حتی انوا  دینرو  با وجود این  از این. موقعیت اوست

تفاوتی کامل را تجربه  داری شدید تا بیهایی از دین طول دوران زندگی تغییر کند و افراد دوره

 .افتند  بسیار کم است کنند  اما تعداد کسانی که به فکر تغییردین و برگزیدن دین دیگری می

ای  رسد حیطة دین هدم تهددیل بده حیطده     به نظر می  به تعهیر گیدنز  در عصر مدرنیتة تاملی

های دینی جدید و بعضداً   تاملی و بازاندیشانه شده است و از همین رو شاهد رشد فزایندة جنهش

 .های بزرگ دینی هستیم میان سنت 6تغییردین

کننده بدوده و از زمدان انقدالب     ایران کشوری دینی است که موقعیت دین در آن  بسیار تعیین

با تحکیم پیوند میان دین و قدرت  بر تاثیرگدذاری هدر چده بیشدتر دیدن در       75ی در سال اسالم

رغم فقدان آمارهدای رسدمی     با این حال  در همین جامعه و به. عرصه عمومی افزوده شده است

 .پیوندند  زادگانی هستند که به ادیان دیگر خصوصاً مسیحیت میمسلمانان یا مسلمان

توان این مسا ه را چنین بسط داد که اسالم یکی از عناصر  شناسانه  می در قا ب ادبیات جامعه

عنوان دین مددعی    هر چقدر گروش به اسالم به. ایرانیان است 9بخش برسازندة هویت مشروعیت

ختم ادیان ا هی  پسندیده و تشویو شده  به همان اندازه خروج از آن نکوهیده و مدذموم شدمرده   

 . شده است

ا مقددور  یران  گروش از اسالم به دینی دیگر کامال در اختفا صورت گرفته  حتیبنابراین در ا

آشکار نشده و جلسات منظم گروهی جهت عهادت یا گپ و گفت دوستانه کمتر میسر است کده   

گیری از جاندب حکومدت و فشدارهای اجتمداعی حتدی از       علل سیاسی و اجتماعی مانند سخت

                                                           
1 Reflexive modernity 

شددن اطدالق   ای از تغییرات از ارتداد تا عرفدی عنوان عامی است که به گستره( religious conversion)تغییردینی  6

 .تغییر دین یا گذر سنتی فقط یکی از اشکال موجود تغییردینی است. شود می

هدا را بدر کنشدگران     شدود تدا سدلطه آن    این هویت توسط نهادهای غا ب جامعه ایجاد می: بخش هویت مشروعیت 9

 (.69: 391 کاستلز  )گسترش دهد و عقالنی کند 
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رو  پیوستن به گروه مذههی متفاوت در ایران برخالف آنچده   یناز ا. سوی خانواده و آشنایان دارد

هدای اجتمداعی    گیدر در سدرمایه   تنها با افزایش چشدم  شود نه عموما از د یل گروش محسوب می

هدا   شخص همراه نیست بلکه حتی فرد ممکن است از سوی گروه مذههی پیشین طرد شدده و آن 

ای سدنگین بدر    نونی و شدرعی و تحمیدل هزینده   رغم منع قدا  اینکه چرا علی. را هم از دست دهد

  شدناختی  ای جامعه را به کنشی تامل برانگیز و مسا ه دهد  آن چنان تغییردین رخ می گروندگان هم

 .است برای ما بدل ساخته

 هاي تحقیق پرسش

ما برآنیم تا با ترسیم چگونگی . پردازد این تحقیو  به تغییردین افراد از اسالم به مسیحیت می

ی مهتنی بر چرایی و چگونگی  ها   تغییردین  به تهیین چرایی آن بپردازیم؛ زیرا پرسشوقو

 .کند اند و دانستن چگونگی این اتفاق ما را در فهم بهتر چرایی آن یاری می تنیده درهم

چرا در ایران تغییدردین از اسدالم بده مسدیحیت رخ     پرسش اصلی این پژوهش این است که 
های دیدن اسدالم     تهع ساختار فرهنگی  سیاسی و اجتماعی ایران و ویژگی که بهدرحا ی دهد؟ می

هدای دیگدری نیدز     گردد؟ ذیل این سوال محدوری  پرسدش   با انوا  تنگناهای اجتماعی مواجه می

 :توان طرح کرد می

 گروندگان چه زمینة اجتماعی دارند و نقش آن بر تغییردین گروندگان چیست؟ -

 افتد؟ می فرایند تغییردین چگونه اتفاق -

 ارزیابی گروندگان از دین قهلی خود چیست؟  -

 ارزیابی گروندگان از دین جدید خود چیست؟  -

 تغییردین چه پیامدهایی برای گروندگان دارد؟ -

توجه به شرایط اجتماعی متفاوت ایران  مدا را از کاربسدت تدام نظریدات موجدود در حدوزه       

رو   از ایدن . دارد دهد  بداز مدی   ر ایران رخ میتغییردینی در پاسخ به این سوال که چرا تغییردین د

                                                           
مسا ه اجتماعی وضدعیتی اسدت کده    .شود شناختی تمایز قائل می نورمن بلیکی میان مسا ه اجتماعی و مسا ه جامعه  

لده  گیدرد و نیازمندد ندوعی مداخ    عنوان وضعیت نامطلوب مورد قضاوت قرار می شناس یا سیاستمدار به توسط جامعه

یعندی  . شناس باید حل شدود  شناختی معمایی است که از نظر یك جامعه مسا ه جامعه. برای بههود یا حل مسا ه است

 (. 51: 999 بلیکی  )برای درك و تهیین آن بکوشد 
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تالش شده است با اتکا به منطو کیفی و اکتشافی و اجتناب از طرح پیشدینی فرضدیات و اتخداذ    

نخورده در ایدران بپدردازیم تدا     چارچوب نظری ثابت  به بررسی اکتشافی این حوزه بکر و دست

اقعیت  تهیینی متناسب با شرایط ایدن پدیدده   دسترسی از و پس از مطا عه میدانی و دقیو ابعاد قابل

   .اجتماعی در ایران ارائه دهیم

 چهارچوب مفهومی
ها   ها و آزمون آن وهش از نظریه جای شرو  پژ های اجتماعی به در روش کیفی برای مطا عه زمینه

ز برانگیز پژوهش ا چهارچوب مفهومی یا مفاهیم حساسیت. برانگیز نیاز است به مفاهیم حساسیت

 گرفته شده که در  «درك تغییردینی»شناس دین آمریکایی صاحب اثر  نظریه  وئیس رمهو  جامعه

  .گفتگوهاست این از  برآمده یا سنتز او مدل و پرداخته ها نظریه دیگر با گفتگو به گویی اش نظریه

حوادث   نهادها   تغییردینی عموما تحت تاثیر مردم »: کند رمهو تغییردین را  چنین تعریف می

اثر این عوامل در طی زمدان متقابدل و   . دهد ها  انتظارات و تجارب زندگی فرد رخ می ایدئو وژی

. رو بهتر است تغییردینی را فراینددی پیچیدده دانسدت تدا اتفداقی ناگهدانی       انهاشتی است و از این

ناگهانی ای خاص برانگیخته شده و در برخی موارد به تجربه تغییری  گرچه ممکن است با حادثه

ی گونداگون    هدا  تغییردیندی علدت  . افتدد  منتهی شود  اما برای بیشتر مردم در طی زمان اتفاق مدی 

6رو شداید واژه   ازایدن . فرایندهای مختلف و نتدای  متندوعی دارد  
converting    واژه بهتدری بدرای

اما برای . دای ایستا اشاره دار که به پدیده conversionتوصیف پدیدارشناسی فرایند باشد تا کلمة 

 conversionبایدد در ذهدن داشدته باشدیم کده      . بدریم  وضوح  شکل اسمی این کلمه را به کار می

ای توسط گروهی دینی و با آرزوها  انتظارات و امیدهای گرویدگان یدا گرونددگان    طور فعا نه به

 (.5-7: 339 رمهو  )« شود با قوه برساخته می

زمینده؛   - : شدمارد  فت مرحله را در تغییردین برمدی ه که است محور مرحله مد ی رمهو  مدل

 او به. نتای  -5تعهد؛ و  -2تعامل؛  -7مواجهه حامیان و گروندگان؛  -9جستجو؛  -9بحران؛  -6

 رخدداد  چرایدی  در مفداهیم  و مراحدل  پیوندد  از چگدونگی  و پرداختده  تغییردین فرایند توصیف

                                                           
1 Understanding religious conversion 

و  به خوبی وجوه وصفی فاعلیهای رسایی وجود ندارد که  متاسفانه در زبان فارسی برای این کلمات معادل 6

 .فرایندمحوری آن را نشان دهند
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 و مهندا  آندرا  بر چهار مرحله نخست نظریه رمهو با تاکید  رو  ازاین .گوید کمتر سخن می تغییردین

 رمهو نظریه هرگاه تحلیل فرایند در حال  عین در. ایم داده قرار خویش های داده تحلیل نقطة آغاز

 پدژوهش  تهییندی  دسدتاوردهای  اسداس  بر یافته تهیینی وجه ها نظریه دیگر با ترکیب در یا مستقال

 .ایم پرداخته آن با گفتگو به خویش

پدس از  . رود می که بحران زائیده آن به شمارل رمهو  نخستین مرحله زمینه است  جاییدر مد

ای است کده در آن فدرد پاسدخی مناسدب و درخدور در ازای       بحران نوبت جستجو  یعنی مرحله

جا شاهد روندی عمومی هستیم  بددین  تا بدین. آورد می دست مثابه پاسخ به بحران به بحران یا به

افراد در زمینه قرار دارند و امکان دارد دچار بحران شوند و به دنهال پاسخی بدرای   معنی که همه

از این مرحله به بعد  یعنی مواجهه با دین جدید و مهلغان است که راه فرد گروندده از  . آن باشند

مراد از تاکید بدر ایدن نکتده    . گردد می دهند  جدا می های دیگری در ازای بحران افرادی که پاسخ

مثابه یك امکان یا انتخاب در مواجهه با بحران قلمداد کرد  این است که نفس تغییردینی را باید به

دهدد بلکده شدکلی از    رو  تحلیل این پدیده  صرفا شناختی درباره تغییردین بده مدا نمدی    و از این

 عدات  دهد کده ارزش تحلیلدی آن فراتدر از حدوزه مطا     می مواجهه با بحران را در نزد افراد نشان

 .شناسی دین صرف است تغییردینی یا حتی جامعه

در نظر رمهو بستر تغییر است  عنصری که در کل فرایند یا مراحل تغییردینی حضدور و   زمینه

اما ما زمینه را به سه سطح مجزای زمینه خرد  زمینه متوسدط و زمینده کدالن تقسدیم     . تداوم دارد

مثابده سدطح خدرد     سزایی دارد بده  حران  اهمیت بهکرده و سطح روان شناختی فرد را که از نظر ب

را در ( فرهنگدی  -سداختارهای اجتمداعی  )کنیم و در باقی مراحل  ردپای زمینه کدالن   می تعریف

 .اثرگذاری بر فرایند تغییردین نشان خواهیم داد

رمهو بحدران را شدکاف در   . است که در حقیقت  زائیدة زمینه است بحرانمفهوم بعدی رمهو 

را بده دو ندو  بحدران     ما برای تکمیل شدناخت بحدران آن  . کند فروض و مسلم فرض میجهان م

معناشناختی که ماحصل اختالل معناشناختی است و بحرانی که ماحصدل اخدتالل سداختاری یدا     

 .ایم غیرمعناشناختی است  تعریف کرده

ان  تفکیکدی  جا بدان اشاره کرد آن است که تفکیك این دو ندو  بحدر  ای که باید در این نکته

کنندده تمدام ابعداد     کننده و تعریف مثابه تهیین از آنجا که بعد معناشناختی برای فرد به. نظری است

. زندگی فرد است  بحران ساختاری به راحتدی قابلیدت تهددیل بده بحراندی معناشدناختی را دارد      
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برجدای   تواندد تهعدات زیدادی در حدوزه سداختاری      طور  بحرانی معناشناختی برای فرد می همین

تواند به پرسش از معنای هستی و حیات بیانجامد  بحدران   گذارد  همانطور که مرگ نزدیکان می

معناشناختی نیز ممکن است باعث تغییرات عینی نظیر طالق یا بحران شددید در روابدط فدرد بدا     

ان یك از انوا  بحر توان مشخص نمود که کدام حال  همواره می با این. اش گردد محیط و دوستان

 .گیر فرد بوده است قهل از تغییردینی گریهان

اگر فرایند . های معناشناختی فرد را جستجو کنیم برای این منظور باید سابقه و تاریخ  پرسش

از تنش و تناقض در حیطه تعریف فرد از خود و جهان و  بحران معناشناختی را فرایندی انهاشتی

تدوان گفدت کده بحدران      تر باشد می ن فرایند پرسابقهگاه هرقدر ای معنای هستی در نظر گیریم  آن

را بده مرحلده    فرد  بحرانی معناشناختی بوده که اینك عاملی بیرونی یا حتی تنشدی سداختاری آن  

بررسدی   را نیدز  های ساختاری فرد و فرایند آن براین  باید سابقه تنش عالوه. بحرانی رسانده است

 .کرد

در مفهوم جستجو این فدرض مسدتتر   »عتقد است که رمهو م. است جستجوگریمرحله سوم  

در . ها هسدتند  است که مردم در جستجوی معنادارکردن زندگی و زدودن جهل و حل ناسازگاری

جسدتجو فراینددی همیشدگی و    ... شدود   می شرایط غیرعادی یا بحرانی  این جستجو گریزناپذیر

نچه مشخص اسدت  مددل رمهدو و در    چنا. «شود می های بحرانی تشدید مداوم است  اما در زمان

رو   از ایدن . گیدرد  گرانی فعال و آگاه در نظر می مثابه کنش ها را به کل پارادایم معاصر بیشتر سوژه

 .کند ای فعال قلمداد می فرایند جستجوگری را مفروض و گرونده را سوژه

یدن مرحلده   در ا. میان گروندگان و حامیان یا مهلغان دین جدید اسدت  مواجههآخرین مفهوم 

شدود از مندافع و امتیدازات     مدی  است که رمهو با نگاهی که به دیددگاه انتخداب عقالندی نزدیدك    

گویدد؛ امتیدازاتی چدون ارائده نظدام       تغییردینی از سوی حامیدان بدرای جدذب افدراد سدخن مدی      

هدا و چده از طریدو     واسدطه آمدوزه   معناشناختی جهت معنادارکردن زندگی  اقنا  عاطفی چده بده  

هدای زنددگی  و وجدود رههدری فرهمندد در       در گروه جدید  آموختن تکنیك روابط گیری شکل

احساس قدرتمندی نیز از دیگر امتیازات . شود می های جماعت دینی دانسته گروه که تجلی آموزه

 .و تجلی درونی آن یعنی ایمان است تغییردینی است که ناشی از ارتهاط با منهع بیرونی قدرت



  
 
 
 
 
 

 04  شناختی عوامل مؤثر بر تغییر دین از اسالم به مسیحیت  بررسی جامعه
 

 

 روش تحقیق

ها مورد آوری و تحلیل داده هایی که برای جمع انجام پژوهش  کیفی است و تکنیكروش 

شده سعی  های انجام در مصاحهه. مشاهده و مصاحهه عمیو: اند ازاستفاده قرارگرفته است عهارت

های بیشتر در اثنای گفتگو  امکان صحهت در خصوص موضو  و حواشی  شده تا با طرح سوال

نفر از گروندگان به  5 به این ترتیب به مصاحهه عمیو با . گان فراهم آیدشوند آن برای مصاحهه

انجام  pre-testعنوان  مصاحهه نیز در مرحله مقدماتی و به 9ایم  عالوه بر آن   مسیحیت پرداخته

 . ها مرد بودند نفر زن و باقی نمونه 7شده است  که در این میان 

 هاي تحقیق مشخصات نمونه .1جدول 

 تحصیالت سن نام

  یسانس 99 داوود

  یسانس 69 سینا

  یسانس 67 مهکامه

 دیپلم 66 سعید

  یسانس 97 گلناز

 دیپلم 92 شهرنوش

 دیپلم 95 عماد

  یسانس 99 حامد

  یسانس 97 بهزاد

  یسانس 91 کامران

  یسانس 72 حهیب

                                                           
 مهتندی  کده  نظری گیری نمونه مصاحهه  به ها آن برانگیختن و ها نمونه به دسترسی دشواری د یل به پژوهش این در  

 معیدار  با ها نمونه تدریجی گزینش انتخاب مهنای رو این از. نشد ممکن هاست  نمونه به بالمانع دسترسی و گزینش بر

 مطرح نیز ها نمونه به دسترسی امکان بلکه سهو ت  مسا ه صرفا نه پژوهش  این در. است دسترسی امکان و سهو ت

 معندی  ایدن  به. است بوده زمانی نظر از ها  نمونه به دسترسی دشواری یا سختی از فراتر محدودیت یعنی. است بوده

 بده  بندا  که اند بوده هایی نمونه فقط که دسترسی  جهت ازها  مونهن ترین سهل و ترین ساده نه شده یافت های نمونه که

 انجدام  حاضر به( پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری) تحقیو انجام بازة زمانی در پژوهشگر روابط و امکانات

 .اند شده محقو با گفتگو و مصاحهه
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 هاي تحقیق مشخصات نمونه .1ادامه جدول 

 تحصیالت سن نام

 لمدیپ 93 هادی

  یسانس 91 سیامك

 فوق دیپلم  3 معروفی

 سیکل 62 علی

  یسانس 76 شهال

 دیپلم 67 هانی

 هاي تحقیق یافته
  «زمینه»ها با مرکزیت مفاهیم حساس پژوهش  چنانچه در بخش نظری تصریح شد  داده

ل بندی و تحلی   اشکال جستجوگری و پیامدهای تغییردینی گردآوری و در نهایت دسته«بحران»

 . اند شده

در سدطح خدرد زمینده     . نخستین گام سنجش  بررسی زمینه زندگی گرونددگان بدوده اسدت   

سدنجیده  « میدزان مطا عده فدرد   »و « داری خدانواده فدرد   نو  و میزان دیدن »  «تعلقات طهقاتی فرد»

عندوان   اجتماعی کشور دارد بده -بدیهی است که سطح کالن که اشاره به وضعیت سیاسی. اند شده

نکتده مهدم آن اسدت کده طهدو      . نه مشترك میان همه گروندگان مفروض واقع شده استزمی پس

یا جسدتجوگری در مدورد دیدن مهدد        داران عرفی بودند که مطا عه ها  عموما دین اظهارات نمونه

 . نداشتند( اسالم)
 هاي تحقیق زمینه زندگی نمونه: 2جدول 

 طبقه خانواده نام
شخصیت 

 كودكی

مطالعه قبل از 

 گروش
 حوزه مطالعه

داري  نوع دین

 خانواده

 گیر سنتی سهل - بدون مطا عه فعال متوسط رو به با  داوود

 سینا
متوسط رو به 

 پایین
 خداباور - بدون مطا عه منزوی

 گیر سنتی سهل ادبیات کم معمو ی متوسط مهکامه

 گیر سنتی سهل - زیاد منزوی متوسط سعید

 متوسط معمو ی متوسط گلناز
اجتماعی  -سیاسی

 تاریخی

سنتی -مذههی

 گیر سهل
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 هاي تحقیق زمینه زندگی نمونه .2دول ادامه ج

 طبقه خانواده نام
شخصیت 

 كودكی

مطالعه قبل از 

 گروش
 حوزه مطالعه

داري  نوع دین

 خانواده

 زیاد فعال متوسط شهرنوش
اجتماعی  -سیاسی

 ادبیات
 گیر سنتی سخت

 عماد
متوسط رو به 

 پایین
 همتفرق کم فعال

سنتی -مذههی

 گیر سهل

 زیاد منزوی پایین حامد
اجتماعی  -سیاسی

 ادبیات
 گیر سنتی سخت

 خدا باور تاریخی  متفرقه متوسط معمو ی متوسط رو به با  بهزاد

 روانشناسی متوسط منزوی متوسط كامران
سنتی -مذههی

 گیر سخت

 خدا باور - - فعال متوسط رو به با  حبیب

 گیر سنتی سهل مذههی  متفرقه دزیا فعال متوسط هادي

 سیامک
متوسط رو به 

 پایین
 گیر سنتی سهل متفرقه کم منزوی

 متفرقه کم منزوی متوسط رو به با  معروفی
سنتی -مذههی

 گیر سهل

 خدا باور - بدون مطا عه معمو ی متوسط علی

 شهال
متوسط رو به 

 پایین
 گیر سنتی سهل - بدون مطا عه فعال

 مذههی  ادبیات زیاد یمنزو متوسط هانی
سنتی  -مذههی

 گیر سخت

ها از جهت بحران و نیز شکل جستجوگری و مواجهده یدا دیدن جدیدد نشدان       بررسی نمونه

ها  پیش از مواجهه با مسدیحیت  بحدران معناشدناختی داشدته و بدا       دهد که معدودی از نمونه می

کنددی و   به دین جدید  بده اند و  ذا گروش آنان  جستجوگری درصدد انتخاب دین جدید برآمده

هدایی   هدا  بدا بحدران    طور تدریجی به وقو  پیوسدته اسدت امدا در بداقی مدوارد اصدو  نمونده        به

اندد و همدین    دست به گریهان بوده...( مانند مسائل اقتصادی  شکست عاطفی و )غیرمعناشناختی 

 .امر آنان را در موقعیت پذیرندگی و انفعال دین جدید قرار داده است



 

 

 ها بحران، جستجوگري، گروش در نمونه .3ل جدو

 نام
معناشناختی و )نوع بحران 

 (غیرمعناشناختی

دسته بندي بر اساس 

 جستجوگري
 دالیل گروش شکل گروش نوع مواجهه

 جذابیت کلیسا  عهادت و شیوه زندگی مسیحیان بال فاصله بشارت پذیرندگی-جستجوگری بحران معناشناختی پس از مواجهه داوود

 جذابیت کلیسا  عهادت و شیوه زندگی مسیحیان تدریجی تصادفی منفعل طالق وا دین  بحران اقتصادی اسین

 تدریجی کنجکاوی-  بحران معناشناختی پس از مواجهه مهکامه

جذابیت کلیسا  عهادت و شیوه زندگی 

مسیحیان  اطمینان اعتقاد  معنویت و معنابخشی 

 شدن به زندگی  برگزیده

 جستن  مخا فت  مقاومت آرامش  اتکا  پناه تدریجی تصادفی پذیرندگی-جستجوگری عشو  فوت پدر شکست در سعید

 تدریجی بشارت پذیرندگی-جستجوگری فوت پدر گلناز
شدن  مخا فت   جستن  برگزیده آرامش  اتکا  پناه

 مقاومت

 شهرنوش
شکست در ازدواج  فوت پدر  بحران 

 اقتصادی
 شدن جستن  برگزیده آرامش  اتکا  پناه ال فاصلهب تصادفی پذیرندگی-جستجوگری

 تدریجی بشارت پذیرندگی-جستجوگری شکست در ازدواج  بحران اقتصادی عماد
اعتقاد  معنویت و معنابخشی به زندگی  معجزه  

 شفا  حل مشکالت

 تدریجی تصادفی پذیرندگی-جستجوگری شکست در عشو  بحران اقتصادی حامد
بخشی به زندگی  آرامش  اعتقاد  معنویت و معنا

 جستن  مخا فت  مقاومت اتکا  پناه

 تدریجی تصادفی فعا نه-جستجو شکست در عشو بهزاد
جذابیت کلیسا  عهادت و شیوه زندگی 

 مسیحیان  ایمان



 

 

 ها بحران، جستجوگري، گروش در نمونه .3ادامه جدول 

 نام
معناشناختی و )نوع بحران 

 (غیرمعناشناختی

ساس دسته بندي بر ا

 جستجوگري
 دالیل گروش شکل گروش نوع مواجهه

 ایمان تدریجی کنجکاوی فعا نه-جستجو-  كامران

 تدریجی تصادفی پذیرندگی-جستجوگری بحران معناشناختی پس از مواجهه حبیب
جذابیت کلیسا  عهادت و شیوه زندگی 

 مسیحیان  معجزه  شفا  حل مشکالت

 اعتقاد  معنویت و معنابخشی به زندگی تدریجی کنجکاوی فعا نه-جستجو ههبحران معناشناختی قهل از مواج. هادي

 بال فاصله بشارت پذیرندگی-جستجوگری شکست در عشو  بحران اقتصادی سیامک
جذابیت کلیسا  عهادت و شیوه زندگی 

 ها شدن  ثمره و تحقو وعده مسیحیان  برگزیده

 تدریجی بشارت پذیرندگی-ریجستجوگ بحران معناشناختی قهل از مواجهه. معروفی
جذابیت کلیسا  عهادت و شیوه زندگی 

 ها مسیحیان  ثمره و تحقو وعده

 اعتقاد  معنویت و معنابخشی به زندگی تدریجی بشارت پذیرندگی-جستجوگری بحران معناشناختی قهل از مواجهه. علی

 شفا  حل مشکالتمعجزه   بال فاصله تصادفی منفعل شکست در ازدواج  بحران اقتصادی شهال

 جستن آرامش  اتکا  پناه تدریجی کنجکاوی فعا نه-جستجو طالق وا دین  بحران اقتصادی هانی
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تداثیرات  »در بررسی پیامدهای تغییردین برای گروندگان  اثرات تغییردینی را از چهدار وجده   

بدرای    برنامده »و « نحوه مواجهه با مسائل و مشدکالت »  «تغییر ا گوهای رفتاری»  «روانی-روحی

 . ایم بررسی کرده« آینده

 

 نام
تاثیرات مثبت روحی 

 روانی گروش
الگوي رفتاري 

 تحقق یافته
 نحوه مواجهه با مشکالت

برنامه و نگاه به 
 آینده

 شدن آرامش  پاك داوود

ترك دروغ  ترك 
غرور  ترك غیهت  
ترك ناسزا  ترك 

 هرزگی

احساس قدرت مواجهه  
گرمی به علم و  پشت

خدا  برکت  همراهی
 خداوند و رفع مشکالت

خارج برای رشد 
 معنوی

 سینا
پر شدن خالء  

 اطمینان
 -

برکت خداوند و رفع 
 مشکالت

ادامه تحصیل  خارج 
برای ادامه تحصیل 

 دینی

 مهکامه
پر شدن خالء  

 اطمینان
 بدون تغییر

احساس قدرت مواجهه  
گرمی به علم و  پشت

 همراهی خدا

خارج برای ادامه 
 ینیتحصیل د

 سعید

آرامش  امید  آشنایی 
های معنوی   با  ذت

پر شدن خالء  
 اطمینان

داشتن  دوست
 دیگران  ترك تجمل

برکت خداوند و رفع 
 مشکالت

 خادمی کلیسا

 خویی و گذشت نرم آرامش  صهر گلناز
احساس قدرت مواجهه  

گرمی به علم و  پشت
 همراهی خدا

 -

 خویی و گذشت نرم آرامش  اطمینان شهرنوش
تغییر تعریف مسا ه  توکل 

 و سپردن به خدا
برنامه و سرسپرده  بی

 به اراده خدا

 ترك هرزگی شدن امید  پاك عماد
تغییر تعریف مسا ه  توکل 

 و سپردن به خدا

به کمال رساندن 
ایمان  انجام درست 
تعهدات نقشی 

 (پدری  مادری)

 خویی و گذشت نرم آرامش  صهر  تسلی حامد

ه  تغییر تعریف مسا 
احساس قدرت مواجهه  

گرمی به علم و  پشت
 همراهی خدا

 ادامه تحصیل
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 نام
تاثیرات مثبت روحی 

 روانی گروش
الگوي رفتاري 

 تحقق یافته
 نحوه مواجهه با مشکالت

برنامه و نگاه به 
 آینده

 تغییر تعریف مسا ه بدون تغییر-  بهزاد
برنامه و سرسپرده  بی

 به اراده خدا

 (کلی)بهتر -  كامران

احساس قدرت مواجهه  
گرمی به علم و  پشت

 همراهی خدا

تربیت فرزندان 
 مسیحی

 حبیب
دگرگونی شخصیت  

 آرامش

اشتن د دوست
دیگران  ترك غرور  
ترك دروغ  ترك 

 نفرت

احساس قدرت مواجهه  
گرمی به علم و  پشت

 همراهی خدا

برنامه و سرسپرده  بی
به اراده خدا  به کمال 

 رساندن ایمان

 هادي
آرامش  آشنایی با 

های معنوی    ذت
 دگرگونی شخصیت

  ترك (کلی)بهتر 
 هرزگی

 -- 

 امید  اطمینان  آرامش سیامک
شروب و ترك م

سیگار  ترك دروغ  
 (کلی)بهتر 

تغییر تعریف مسا ه  توکل 
 و سپردن به خدا

به کمال رساندن 
 ایمان

 آرامش معروفی
  ترك (کلی)بهتر 

کردن  غیهت  کمك
 به دیگران

احساس قدرت مواجهه  
گرمی به علم و  پشت

 همراهی خدا

برنامه و سرسپرده  بی
 به اراده خدا

 آرامش  شادی علی

و  خویی نرم
گذشت  

داشتن  دوست
 دیگران

احساس قدرت مواجهه  
گرمی به علم و  پشت

همراهی خدا  توکل و 
 سپردن به خدا

برنامه و سرسپرده  بی
به اراده خدا  انجام 
درست تعهدات 

پدری  )نقشی 
 (مادری

 امید  اطمینان  شادی شهال
خویی و  نرم

کردن  گذشت  کمك
 به دیگران

انتظار اجازه خدا برای 
  توکل و سپردن به اقدام

خدا  برکت خداوند و رفع 
 مشکالت

 -

 شدن آرامش  پاك هانی
ترك دروغ  ترك 

کردن به  آزار  کمك
 دیگران

 خادمی کلیسا- 

ای از د یدل را   با توجه به این مقدمات  در پاسدخ بده پرسدش چرایدی تغییدردین  مجموعده      

 .ها دریافت توان با استناد به اظهارات نمونه می
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 مثابه تغییرسطح مساله پاسخ معناشناختی بهبحران و  .1

o بحران غیرمعناشناختی و پاسخ معناشناختی: تغییر سطح مسا ه 

بعد خیلی باورهام از بین رفته . اومد خیلی فشار بهم می. طالق گرفتم  خیلی تنها بودم»
زدم   من تو خلوت خودم تو تاریکی با ش رو گذاشته بودم روی دهنم  فقط جیغ می... بود 

بداورتون نمیشده   ... که تو کی هستی؟ اوندی کده ا ن هسدت چیده     . که کسی صدامو نشنوه
  .«دیگه هیچی نشنیدم. همین. من مسیح هستم صدایی گفت من هستم  

بحران را هرگونه فاصله میان وضع موجود و شرایط مطلوب دانستیم و گفتیم کده بحدران دو   

معناشناختی به پرسش از وجود خددا و نسدهت    بحران. شکل معناشناختی یا غیرمعناشناختی دارد

گردد  بحران غیرمعناشناختی نیز هر بحرانی است که پرسدش اصدلی و    رابطة فرد و خداوند برمی

تدوان بده بحدران اقتصدادی و     در ذیل این بحران  مدی . محوری آن  پرسش از معنا و ایمان نهاشد

. ها اشداره کدرد   غیرمعناشناختی در نمونه های ترین بحران عنوان شایع شناختی  به های آسیب بحران

در مدواردی  . تواند پیش یا پس از تمداس و آشدنایی بدا دیدن جدیدد رخ دهدد       چنین بحرانی می

اندد و پدس از    را در زنددگی نداشدته   ها هیچ بحران معناشناختی یدا غیدر آن   مشاهده شد که نمونه

جدید  به تامل و تردید در  مواجهه با دین جدید و دریافت تصویری از وضعیت مطلوب در دین

 .کار افتاده استها به وضعیت فعلی خود پرداخته و نقطة بحرانی یا موتور فرایند تغییردین آن

روشن است که پرسش معناشدناختی در طلدب پاسدخ معناشدناختی اسدت امدا چدرا بحدران         

شود؟ در  میها منجر به جستجوی پاسخ معناشناختی و تغییرسطح مسا ه  غیرمعناشناختی در نمونه

بررسدی  . جواب  باید به قدرت پاسخ معناشناختی و کارکردهای دین در چنین مواقعی اشاره کرد

  گدواه آشدکاری بدرای تائیدد     «اطمیندان »و « آرامدش »پیامدهای تغییردین برای گرونددگان مانندد   

ا از دهندد زیدر   افدراد تغییدردین مدی   . مند آنان و اطفای نیازها در دین جدیدد بدود   موقعیت معضله

مندد   برند و در جستجوی مفر یا پاسخی برای موقعیت معضله های غیرمعناشناختی رن  می بحران

دهدد  پاسدخ    محض مواجه با دین جدید که وعددة رسدتگاری و نجدات مدی     گردند و به خود می

 .گزینند های غیرمعناشناختی خویش بر می معناشناختی را برای بحران

                                                           
 برگرفته از متن مصاحهه گروندگان  
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1باران آغوش مسیح براي گران .2
 

مسا ة مهم این است که چرا افراد  پاسخ معناشناختی را در دین دیگری چون مسیحیت باز  اما

های  گویی به این مهم  مقایسة میان آموزه ؟ برای پاسخ(اسالم)جویند و نه در دین پیشین خود  می

ها برای گروندگان از  سو و نیز اشکال تعین اجتماعی و تاریخی آن مسیحیت و اسالم از یك

 .رفتند گر  د یل جذابیت و ترجیح مسیحت بر اسالم به شمار میسوی دی

فدراهم  ( به نظر ایشان)مسیحیت در ساختار و محتوای دینی خود  امکانی را برای گروندگان 

در مقابدل  « گرایدی  ایمدان ». رند  اسدت   آورد که در دین اسدالم وجدود نددارد یدا بسدیار کدم       می

د یدل تدرجیح مسدیحیت بدر اسدالم بده گفتدة         یکدی از نخسدتین اختالفدات و   « گرایدی  شریعت»

 .هاست نمونه

شود  ساختار مسیحیت  برخالف دین اسالم که شریعت در هیچ حا ی از عهدة فرد ساقط نمی

ای را برای گروندگان  واسطه یعنی فقدان شریعت و ابتنا بر مفهوم ایمان  امکان رابطة نزدیك و بی

 . کند با خداوند فراهم می

گرایی مسدیحی چده کدارکردی     شود و ایمان رایی اسالمی چنین برجسته میگ اما چرا شریعت

شدده از بدا  و از    رو ابدالغ  برای آنان دارد؟ شریعت در نظر گروندگان مترادف با قانون و از ایدن 

های افراد و زمینة اجرای قوانین چندان ا تفاتی ندارد و  ذا پلکان  سوی خدایی است که به تفاوت

گرچه در اسدالم نیدز امکدان برقدراری     . شود روح فرض می ریعتی خشك و بینزدیکی به خدا  ش

رابطه با خداوند در هر  حظه و هر مکان و با هر  فظی وجود دارد اما ایمان  مازاد شریعت است 

گرایی مسیحی بده رابطدة    در مقابل  ایمان.  شود و اسطقس  شریعتی است که با روح ایمان پر می

بخواهی بخشیده و او را خددایی همدواره نزدیدك و در دسدترس      رمی دلفرد با خدا سیا یت و ف

 .سازد می

گانگی خدا در عین یگانگی  وجوهی افزون بر خدای اسالم ندزد   چنین آموزة تثلیث یا سه هم

خدای پدر  معادل قادر مطلو یا خدای اسالم است اما خدای پسر یدا همدان   . کند آنان تصویر می

ا قدس وجه سومی است کده   د در نزد مسیحیان است؛ همچنین روحمسیح  تجسد انسانی خداون

پس از ایمان مسیحی در فرد ساکن شده و به عوض شریعت  راهنمایی و هدایت فرد را به عهده 

ایدن  . روندد  بده شدمار مدی     گر  ایمان مسدیحی  ا قدس عناصر حمایت خدای پسر و روح. گیرد می

                                                           
 69 :  متی . «باران جهان  تا شما را آرامی بخشم رن و گرانکا نزد من آیید ای تمامی گنه»  
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سدازد؛ خددای دور بددل بده خددایی نزدیدك        مدی وضعیت  تصویر خداوند را نزد آنان دگرگون 

گدر ی و تسدلی اسدت     خدایی که در عین اقتدار و قدرت که شرط  زم امکان حمایدت . شود می

خددایی کده بده    (. ا قددس  خدای پسدر و روح )گر  نیز هست  کشیده و حمایت   رن (خدای پدر)

تری نسهت به بنددگان   نهکشد و موقعیت همد  زید و رن  می آید و چونان افراد بشر می زمین می

کاوانه  آغوش  به تعهیر روان)گر  او  کشیدة خویش دارد و آغوش گرم و حمایت مند و رن  معضله

 . اش گشوده استبه روی تمامی فرزندان خویش و نه بندگان( مادرانه

« نقطدة تداثر  »او از . کندد  پیتر استرومهرگ از تناسب زندگی شخصی و نظام ا هیاتی بحث مدی 

ای که در آن  روایت دینی با جنهة شخصدی زنددگی فدردی پیوندد یافتده و       گوید؛ نقطه می  سخن

یابدد    که گرونده با قوه  ارتهاط وعظ یا داستان را با زندگی خویش درمدی  هنگامی. شود درونی می

. سدازد  مدی  دهد که نظام ا هیاتی را در سطح انسانی بدرای فدردی خداص  معندادار     تلفیقی رخ می

در ایدن منظدر  نظدام نمدادی جدیدد       . کنندد  دینی تجارب زندگی شخص را تعهیر میهای  سمهل

را  پنداری کدرده و آن  شود و گرونده قادر است با این نظام  همسان معقول و معنادار و جذاب می

مند گرونددگان  در   بینیم مهتنی بر این دیدگاه است که موقعیت معضله که می چنان. از آن خود کند

ای شخصدی بدا مسدیح     رو افراد در رابطه یابد و ازاین مسیحیت جای خود را باز می طرح داستانی

ای  گویدای چندین رابطده   ... و « مسدیح عشدقه  »  «مسیح برام عزیزه»جمالتی چون . گیرند قرار می

 . هستند

گی یدا   ا قدس در افراد پس از ایمان مسیحی  وجه سوژه شدن روح شایان ذکر است که ساکن

ا قددس جدایگزین    سدازد  زیدرا مقو ده اعتمداد بده خداوندد یدا روح        ها زایدل مدی   نفس را در آن

هدای   شود که این مسا ه امکان مواجهه با غانه با مسدائل یدا بحدران    نفس یا خود افراد می اعتمادبه

تا این حد که نفس از این به بعد . گیرد اش اتکای به نفس است از فرد میزندگی را که ضرورت

هدا   رو در بسیاری از نمونده  که بر اساس آن ادامه حیات دهد  از این  ندارد  میل یا نگرش خاصی

دسدت خددا    برنامة آینده خود را بده »  یا «ای برای آینده ندارند هیچ برنامه»بینیم که یا مشخصا  می

ایدن امدر بده خدوبی نشدان      . است« به کمال رساندن ایمان خویش»شان    یا تنها برنامه«سپرده اند

چگونه در گروش به مسدیحیت  تغییدر سدطح از بحدران غیرمعناشدناختی بده سدطح         دهد که می

 .افتد معناشناختی اتفاق می
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اما این همه تاکید بر شریعت در مقابل ایمان از آن رو درخور توجه است که به خدوبی نیداز   

 شریعت اسدالمی  بده ندوعی    . سازد گروندگان به حمایت و رابطة عاطفی بالواسطه را نمایان می

کده ایمدان    سدازد  در حدا ی   را مشروط مدی  رابطة با خداوند را باواسطة اعمال فراهم ساخته و آن

محتوای خاص ادبیدات  . کند مسیحی جز رابطة قلهی و ایمان به خداوند چیز دیگری را طلب نمی

مسیحی یعنی تاکید بسیار بر محهت خداوند نسهت به انسان و بخشش پیشدینی آندان بده فدیض      

استعارة چهره ژانوسی خداوند  . وندگان خصوصا با زمینة بحران غیرمعناشناختی استپذیرای گر

 .جا نشان سیمای مادرانة پدر مقتدر استدر این

تدوان در رابطدة عداطفی     آمیز با مسیح یا خداوندد در مسدیحیت  را مدی    ازای رابطة محهت مابه

در ایمدان یدا   [ مسدلمان ]د مسلمانان با امامان شدیعی بازجسدت؛ بدا ایدن تفداوت کده هرگداه فدر        

در سلسدله مراتدب   (  )اش نسهت به خداوند دچار تردید شود  بده علدت جایگداه ائمده      شناخت

و ( قدرآن )و متن مقدس ( ص)جایگاهی که محوریت آن خداوند  بعد رسول خدا]ساختار شیعی 

  قادر به ترمیم رابطة مخددوش نیسدت و محهدت فدرد نسدهت بده ائمده        [سپس ائمه اطهار است

منجر به بازسازی پیوندهای ایمانی یا شناختی فرد نسهت به خداوند و دین اسالم (  ا سالم علیهم)

 . شود نمی

گرایی یا بازتعریف عناصدر ایمدانی بده     جاست که چه  زومی دارد فرد  ایمانحال پرسش این

خواه خویش را به فرمی رسمی چون مسیحیت تهدیل کندد؟ صدورت دیگدر ایدن پرسدش آن       دل

گرایی به تعهیر مدا    پیوندند؟ ایمان های دینی جدید می ه چرا افراد به مسیحیت و نه جنهشاست ک

رو گرچه عناصر ایمان خویش را از  چنانکه گفتیم مستلزم بازتعریف عناصر ایمانی است و از این

هدای دیندی    اگر بپدذیریم کده در جندهش   . ستاند اما نهایتا برساختی شخصی است دینی می  منهعی

بخشد  پس در  ا تقاط عناصر مختلف دینی و غیردینی  آزادی و فردیت بیشتری به فرد می جدید 

هدای دیندی    گرایی یا جندهش  ازای امکان بروز بیشتر خود و فردیت  از قطعیت و معنابخشی ایمان

های بحرانی یا مواجهه با مسائل زندگی  ها در موقعیت رو  کارایی آن شود و ازاین می  جدید کاسته

هدای دیندی جدیدد     توان ادعا کرد گروندگان به مسیحیت نسهت به جندهش   ذا می. یابد ش میکاه

                                                           
1 source 
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شده و معتهری برای مراجعه هستند تا چیدزی   که نیازمند چارچوب تثهیت  مندترند افرادی معضله

 .های دینی جدید گرایی یا جنهش از جنس ایمان

 مسیحی 2شهر مسالة دین اجتماعی و آرمان. 3

روزنامه  حرف  دونی؟ رادیو  تلویزیون   می ده   ه که خیلی اطالعات بهت میاسالم دینی»
 .«و صحهت

ها و ساختار دو دین محدود نشده و قیاسدی   مقایسة گروندگان از اسالم و مسیحیت  به آموزه

دیدن  »منظدور از  . دهد نیز میان تحقو اجتماعی اسالم و تصویر یوتوپیك آنان از مسیحیت رخ می

وند دین با سرگذشت شخصی فرد  یعنی متنی است که در آن زندگی فدرد بدا همده    پی« اجتماعی

اش یعندی اطرافیدان    در رفتار و گفتار پیدروان [ اسالم]ها رخ داده و نیز نمود دین  ها و کاستی کمی

قیاس میان اسالم و مسیحیت مهتنی بر مراجعه به منابع معتهر دو دین نیسدت  بلکده در   . فرد است

امدر  )کافی از هردو دین  قیاس نابرابری میان تحقو اجتماعی و گاه تاریخی اسالم فقدان شناخت 

 .گیرد از سوی دیگر شکل می( آل امر ایده)سو و یوتوپیای مسیحی  از یك( با فعل

ها عموما افرادی با سرمایة مذههی اندك و در واقع غیرمذههی هسدتند و   در شرایطی که نمونه

اعی است  هرگونه تنش با محیط اجتماعی بده دیدن هدم تسدری     بسته محیط اجتم مذهب نیز هم

شدوند  بده    های غیرمعناشناختی می بینیم که در شرایطی که افراد دچار بحران رو می از این. یابد می

زیرا دین در صورتی کارکردهای حمایتی خود را حفظ خواهد کرد کده  . برند می  دین دیگری پناه

شدود   که دین با امر اجتمداعی یکدی و آمیختده مدی     هنگامی. باشدای با امر اجتماعی داشته  فاصله

های محیطی که این همدان بدا خدود اسدت  حفاظدت و       تواند به خوبی از افراد در برابر تنش نمی

 .حمایت کند

از سوی نوایمانان مسدیحی کده منظدور از آن  تداثیر و نمدود ایمدان در       « ثمره»واژة پرکاربرد 

هدای   در فقدان شناخت کدافی از مندابع و سرچشدمه   . ین مدعاستزندگی فرد است  تائیدی بر ا

گیرد بازنمود آن در رفتار و گفتار پیروان یا مومنان بده   اصیل دو دین  آنچه مهنای ارزیابی قرار می

دهدد نمدود اجتمداعی یدا گداه       داشتن دین است که به افراد اجازه می تاکید بر ثمره. آن دین است

از سدوی  . را زیر سوال بهرند یدا بسدتایند   یکی کرده و بدین ترتیب آنتاریخی دین را با خود آن  

                                                           
1 problematic 

2 utopia 



  
 
 
 
 
 

 44  م به مسیحیت شناختی عوامل مؤثر بر تغییر دین از اسال بررسی جامعه
 

 

زده است که نتای  و پیامددها و یدا ثمدرات ایمدان مانندد آرامدش اهمیدت         دیگر  برای فرد بحران

 .شود مند آنان صحه گذاشته می طور مضمر بر موقعیت معضله پس بار دیگر به. یابد می

 دیگري مضاعف و اغواي تفاوت. 4

های مقدماتی ا هیات مسیحی و انجام  واسطة شرکت در دوره ن روابط فرد با کلیسا بهنخستی

با گذراندن دوره مقدماتی ا هیات است که . گیرد مناسکی چون روزهای دعا و پرستش شکل می

با حضور در . یابد فرد به هویت او یه یا شناسایی نخستین توسط جماعت جدید دست می

د با کتاب مقدس  نظام معنایی  زبان و واژگان غایی گروه آشنا جلسات آموزش مقدماتی  فر

روابط با گروه باعث احساس تعلو و وابستگی به گروه شده و شخص از جانب گروه . شود می

هایی دارد که در زندگی  روابط خصوصا کارکردی جهرانی برای آن کند؛ این احساس پذیرش می

 .  اند از محرومیت عاطفی رن  برده

آمد گروندگان به محیط کلیسا  به د یل حضور یا تصور حضور دائمدی افدراد    و غم رفتر علی

تواند تضدمین کندد کده     ای بر محیط حاکم است  زیرا کلیسا نمی اعتمادی نفوذی در کلیسا جو بی

رو  افدراد ترغیدب    از این. اند د یل دیگری به کلیسا آمدهاند یا به داران واقعی کلیساروندگان ایمان

کده بده   « هدای مسدیح   بدره »اصدطالح  . شوند که در برقراری روابط با دیگدران محتداط باشدند    می

مقامات کلیسایی نیز خدود  . بخشد شود  عینیتی تام به این مسا ه می داران مسیحی اطالق می ایمان

کنند  مگر اینکه فرد به مرور زمان بتواندد اعتمدادی را بده خدود      داران اعتماد می سختی به ایمان به

پدس  . اش از جانب دو طرف وجدود دارد  شدن جلب کند که این اعتماد هم هر  حظه امکان نقض

تواندد شدکل گیدرد یدا      است  آنچه مدی « اجتماعی سرمایه »در فقدان اعتماد که رکن اصلی مفهوم 

دستاوردهای فدردی تنهدا   . گیرد اَشکال فردی رابطة دوستانه گروندگان با یکدیگر است شکل می

هدای بیروندی    ای ممکن در کلیسایند؛ زیرا کلیسا به علت فشدار و محددودیت   رابطهدستاوردهای 

 . ای نیست یافته قادر به تشکیل جماعت سازمان

شدن افراد و حضدور   توان پرسید در فقدان سرمایه اجتماعی در کلیساها  مسیحی در اینجا می

کدارکرد دیگدری بدرای    گیدری روابدط دوسدتانة فدردی  چده امکدان یدا         در کلیسا به غیر از شکل

 گروندگان دارد؟ 

بددین معندا کده مدوقعیتی     . هسدتند « حدذف ادغدامی  »گفتیم که گروندگان عموما در موقعیت 

اندد امدا ایدن موقعیدت      ای در جامعه داشدته و از دایدرة حمایدت اجتمداعی بیدرون افتداده       حاشیه
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هارت بهتدر  در عدین   به ع. ها  در کلیت اجتماعی محو است و هیچ تمایزی ندارد بودن آن دیگری

هدا سدرپوش    شناسدد و بدر تمدایز آن    ها را به رسدمیت نمدی   بودن آن بودن  جامعه دیگری دیگری

. توان گفدت کده ایدن افدراد در موقعیدت حدذف ادغدامی هسدتند         رو  می از این. شود گذاشته می

کندد    یها را تشددید مد   بودن آن مندی از سرمایه اجتماعی  دیگری امکان بهره شدن با عدم مسیحی

گردد و بدین ترتیب هویدت   یعنی دیگری گمنام با پذیرش مسیحیت  بدل به دیگری مضاعف می

یابدد؛ یعندی در مقابدل حدذف      عنوان گرونده و نوایمان مسیحی مدی  نامتعین فرد  هویتی متعین به

 اگر اسدالم را . کنند ادغامی کل سیستم  با برجسته کردن نامسلمانی خود  خود را تمایزگذاری می

های مهم هویت ایرانی بدانیم  خروج از اسالم و پذیرش هویت مسیحی شدکلی از   یکی از مو فه

هدای     ایدئو وژی اسدالمی و مجدازات  (حذف ادغامی)مقاومت در برابر موقعیت خود در جامعه 

وجده  . پذیرش ایدن وضدعیت اسدت    مقاومت به معنای عدم. دهد مقرر برای تغییردین را نشان می

او وارد جماعدت و  . ن ا هته پاسخی است به وضعیت بحراندی و تائیدنشددة فدرد   شد دیگر دیگری

-جا بده شناسی  این رسمیت به. شناسی  ادغام و حمایت دارد رسمیت شود که خصلت به هویتی می

دیده هدم   های افراد آسیب شناختن ضعف رسمیت جز معنای عضویت که مهتنی بر هویت است  به

بددین معندا    . شناسدی  ندوعی تسدال و تسدکین نیدز هسدت       یترسدم  رو نفس بده  هست و از این

 .ها شدن برای این افراد هم تسکین دردهاست و هم درمان آن مسیحی

شدن نیز انتقداداتی بده  اسدالم یدا      برانگیز آن است که گروندگان تا پیش از مسیحی نکتة تامل

و عمدتا بدا خواسدت رفدع و     گروهی رفتار پیروان آن دارند  اما این نقد یا انتقاد از منظری درون

تخا ف افراد نسدهت    شدن   خوانش مسیحی از اسالم  گیرد  اما پس از مسیحی بههود آن انجام می

زیرا در روایدت مسدیحیت از داسدتان آفدرینش و جهدان  تو دد و       . سازد به اسالم را دوچندان می

خود فدیدة گناهدان   شدن مسیح  پایان منطقی طرح خلقت به شمار رفته و مسیح با مرگ  مصلوب

. معنا و ناممکن اسدت  زعم آنان  آمدن هر نهی یا رسول دیگری منطقا بی پس به. پردازد بشر را می

بیندیم اکثدر گرونددگان از     برای زدودن این چهرة تقابلی مسیحیت در برابر اسالم اسدت کده مدی   

بددین  . دانندد  یکدردن مد   را روشی نو برای زندگی عنوان دین  سرباز زده و آن پذیرش مسیحیت به

بیندیم تناقضدی میدان پدذیرش مسدیحیت و کسدب هویدت مسدیحی بدرای           ترتیب است کده مدی  

سو و تالش بدرای زدودن چهدره تقدابلی آن در برابدر      گذاردن بر تمایز خود با جامعه از یك تکیه

 .  اسالم از سویی دیگر وجود دارد
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( مسدیحیان )یت امدر متفداوت   عمدتا  اگزوتیسم یا جذاب  های بحران پس از مواجهه در نمونه

در او ین : اگزوتیسم در گروندگان متضمن سه سطح است. شود ترین د یل تغییردین افراد می مهم

نیافتة مسیحیت در مقیداس   سطح  نمود اجتماعی دین اسالم که در پیش اشاره شد با شکل تحقو

و امدر  [ اسالم]ان امر واقع به عهارت بهتر  در این سطح  مقایسه می. شود کالن در ایران مقایسه می

مندد   های معضدله  طور عام و برای نمونه بدیهی است که امر یوتوپیك به. است[ مسیحیت]آل  ایده

در دومین سطح  مقایسه میان زندگی اقلیت مسدیحی  . طور خاص همواره پیروز و مرح  است به

ه و مسداجد اسدالمی در   ریا و دروغ  عهادت سوگواران. شود در ایران و اکثریت مسلمان انجام می

سومین سطح  به مقایسه . گیرند مقابل صداقت  پرستش با شادی و سرود و فضای کلیسا قرار می

عنوان تعدین اسدالم    میان اشکال تحقو مسیحیت در جوامع غربی و اروپا  و کشورهای اسالمی به

و هژمونی پیشرفت  اگزوتیسم در معنای آخر  مهتنی بر شیفتگی به پروژة مدرنیزاسیون. گردد برمی

 .که در اگزوتیسم غربیان نسهت به مثال قهایل افریقایی وجود دارد 6ای غرب است نه طنز کنایی

ندوایی یدا    توان واکنشی در برابر خواست جامعه مهندی بدر هدم    اگزوتیسم در گروندگان را می

  اقلیتی به اسم کند تا با حذف تمایزات افراد ای که تالش می جامعه. کردن افراد برشمرد دست یك

را هژمونیك ساخته و خارج از این فدرم دیگراندی خواهندد بدود کده از چتدر حمایدت        « خودی»

 . اند اجتماعی بیرون مانده

 بندي جمع
که  هنگامی. هاست ترین قدرت های مهم تاریخ  اغلب انقالبی وبر نشان داده است که دین در برهه

وقال  که ناسازگاری صداها و قیل یا هنگامی شوند  گر می ها و نهادها متصلب و سرکوب سنت

روند و چون  هایی نو می ها به جستجوی پاسخ گردند  انسان ناپذیر می ضدونقیض عقاید  تحمل

ترین سطوح هستی است  به پیشروترین واکنش بدل  دین در جستجوی معانی زندگی در عمیو

 ی از این دست دانست؟توان تغییردین و انتخاب مسیحیت را چیز اما آیا می. شود می

مثابه یك انتخاب یدا امکدان    در مهحث چهارچوب مفهومی اشاره کردیم که نفس تغییردین به

در مواجهه با بحران  بازنمای شکلی از مواجهه با بحران میان افراد جامعه است و ارزشی تحلیلی 

                                                           
 حاظ  تواند معناشناختی یا غیرمعناشناختی بوده و به های افراد می اشاره کردیم که  بحران« بحران»در تقسیم بندی   

 .زمانی پهش یا پس از مواجهه با دین جدید رخ دهد

2  irony 
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به مفداهیم تسدکین و    در اینجا بار دیگر. شناسی دین دارد فراتر از حوزه تغییردینی و حتی جامعه

 . کنیم تر با تغییردین بررسی می ها را در نسهتی دقیو گردیم و آن درمان بازمی

ها نه جنهة تسکین  که وجه درمانی یافته و  تر گفتیم در اکثر موارد  مسیحیت برای نمونه پیش

دیدان در  دهندگی  خصدلت عمدومی ا   تسکین. شود روانه بدل می رو  به عملی نابا غانه و پس ازاین

که ایمان مسیحی با تغییدر نگداه فدرد بده      اما هنگامی. مواجهه با مصائب و مشکالت زندگی است

گرداندد  تسدکین کده خصدلت مدوقتی دارد       ها و مسائل بیشتری مدی  جهان او را آمادة تحمل رن 

درمان یعنی آنکه نگداه فدرد نسدهت بده موقعیدت      . گردد تهدیل به پاسخی بلند مدت یا درمان می

اما تسکین  مرحلة او یه و  زمی است تا فرد در پناه آن بتواندد بدرای معضدل    . انی تغییر کندبحر

 . اندیشی و اقدام کند خود چاره

شود بدین معنا که شر نه ناشی از خواست و ارادة ا هدی   در ادبیات مسیحی شر بازتعریف می

کداران و   سدو  گنداه   پدس از یدك  . جایی است که ملکوت خداوند حضدور نداشدته باشدد    بلکه آن

در واقدع  بده یداری    . شدود  ها معندا مدی   شوند و از سوی دیگر  موقعیت آن باران پذیرفته می گران

چنانچده در مواجهده بدا مشدکالت دیددیم در اکثدر        شدود    ادبیات مسیحی  مسا ه بازتعریف مدی 

ل تغییریافتده  های پژوهش  مسائل زندگی مرتفع نشده  اما نو  نگاه و مواجهه آنان با مسدائ  نمونه

گدر   شدن نگاه پرمحهت خداوندد بده مردمدان و نظداره    دوخته«   «آزمون ا هی»تعابیری چون . است

  همه اشکا ی از چندین  «پای صلیب بردن مسائل خود یا به»  «صهوری و مرارت ایشان در زندگی

 . دهند بازتعریفی در صورت مسا ه را نشان می

به ایدن معندی   . کند به دردهای دیگر نیز واکسینه می مسیحیت  عالوه بر درمان  فرد را نسهت

رو  فرد را نسهت به مسائل آیندده واکسدینه یدا     دهد و ازاین که خود  وعده دردهای بیشتری را می

هدای   داران پس از ایمان بده او  سدختی   دهد که ایمان جویانه وعده می مسیح پیش. سازد مقاوم می

مشکالت پس از ایمان به مسدیح  عدالوه بدر دشدواری  بدا      رو  بروز  از این. زیادی خواهند کشید

ای از حضور یا بروز دوباره مسائل و  در چنین چرخه. شیرینی تحقو وعدة مسیح نیز همراه است

 .شود تحقو وعده  ایمان مسیحی تشدید و بازتو ید می

ن کده  پردازان رهیافت مددر  های رمهو و سایر نظریه دهد برخالف گفته نتای  پژوهش نشان می

دانندد  گرونددگان اغلدب بدا زمیندة بحراندی و        گروندگان را عاملی فعال در فرایند تغییردینی می

انتخاب دین جدید هم نه ماحصل جسدتجوی  . اند آورده  های غیرمعناشناختی به دین روی پرسش
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فعا نه و تالش شخصی برای مراجعه به منابع شناختی میان دو دین  که متاثر از مقایسدة تحقدو   

 .اجتماعی دین قهلی و یوتوپیا و اغوای دین جدید است
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