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چكیده
 «داری دين» بعدیتک و صلب الگوهای از فرارَوی دين شناسیجامعه هایپیشرفت از يکی

 با بودن افرادیفاقدقدرمشترک. است «ها داری دين» يا داریدين تر پیچیده الگوهای سمت به
. کندمی سلب را واحد مقیاسی در گیریهانداز و تطبیقی ةمقايس امکان متفاوت، داری دين الگوهای

 اين. کندمی توجیه را دين ةمقول با افراد مختلف هاینسبت شناسیِگونه ضرورت وضعیتی چنین
 تعیین منظور به. است دين به نسبت دانشجويان معرفتی ايستارهای شناسی گونه درصدد پژوهش
 است و شده تاکید دانشجويان گرشین و معرفتی وجوه به صرفاً دانشجويان، ايستارهای و موضع

 بوده مدنظر مذکور ةمسال به نسبت فرد معرفتی موضع شده، پرسش عملی مسائل از که مواردی در
 و تهران های دانشگاه دانشجويان از نفر 50 با عمیق هایمصاحبه از پژوهش اين هایداده. است

طبقه و تحلیل برای مبنايی ةنظري روش از پژوهش اين در. اندآمده دستبه مرحله دو در و شريف
 از نیز مفهومی چارچوب. است شده استفاده شناسیگونه الگوی به دستیابی جهت در ها داده بندی
مصاحبه از حاصل تجربی هایداده) استقراء و( موجود نظری ادبیات) قیاس میان وبازگشت رفت
 دين، از انتظار سی،شنا هستی و دين به نگرش) کلی محور شش در و( اول ةمرحل های

مصاحبه مبنای و شده تثبیت( اخالقی مبانی و زندگی معنای و غايت شناسی، انسان شناسی، معرفت
بندیصورت محورهای ذيل هاداده کدگذاری از حاصل نتايج. است گرفته قرار دوم ةمرحل های
 یراهبردها) وجهی چهار الگويی تحلیلی، مدلی قالب در مفهومی، چارچوب در شده

 در دين حضور کیفیت به نسبت فرد موضع دين، به نسبت فرد معرفتی راهبردهای شناسانه، هستی
 را( دين به نسبت عملی راهبرد اتخاذ در معرفتی ايستارهای بازتاب و سیاست و اجتماعی اخالق

 .است کرده فراهم دين به نسبت دانشجويان معرفتی ايستارهای شناسی گونه برای
 ها داری دينشناسی، ايستار معرفتی، دين، دانشجويان،  هگون :کلیدواژگان

                                                           
های آن و نحوه  تبیین بومی سکوالريسم در نخبگان، انواع و مولفه»اين مقاله، برگرفته از طرحی پژوهشی با عنوان  1

انجام پذيرفته است. در « فرهنگ و تعالی مبنابنیاد »سفارش  است که به« با تأکید بر سکوالريسم معرفتی ؛سنجش آنها
 شود. اند، قدردانی و تشکر می ای که در طول مراحل مختلف اين پژوهش به ما کمک کرده شیاينجا از تیم پژوه
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طرحوضرورتمساله
مطالعات : )الف( سرفصل شش در توان می را ايران در دينداری مطالعات کلی، نگاهی در

 مطالعات :)ج( دينداری، بر مؤثر عوامل پیرامون مطالعات: )ب( دينداری، میزان پیرامون پیمايشی

 به راجع افراد درباره نگرش مطالعات: )د( ديگر، های پديده و دينداری یهمبستگ رابطه پیرامون

 مشخص منظور به مطالعات پیمايشی: )و( و دينداری شناسی گونه مطالعات: )ه( دينداری، و دين

 کرد تفکیک هم از مطالعه، جامعه مورد در يک هر سهم تعیین و افراد دينداری نوع کردن

 (.3: 1384 زند، )شجاعی

 دين شناسی جامعه تحقیقاتی های زمینه ساير نسبت به دينداری شناسی گونه طور خاص، به اما

 به خود را دانشگاهی تحقیقات و ها پژوهش از کمتری حجم دينداری میزان مطالعه مانند

 هنوز کرد توان اذعان می شده، برداشته زمینه اين در که هايی گام علیرغم و است داده اختصاص

 (.1379 )محدثی، هستیم راه ابتدای در

توان از وجوه ديگری نیز بر ضرورت  نظر از کمبود مطالعات جدی در اين زمینه، می صرف

شناسی در حوزه دينداری تاکید کرد و داليلی برای آن برشمرد. برای مثال ذيل  مطالعات گونه

 گیری اندازهامتناع  بر (1392) محدثی مانند محققانی دينداری، شناسی گونه مطالعاتی سرفصل

 زند شجاعی کرده و تأکید دينداری نوع مطالعه و بندی رتبه اولويت و امکان و دينداری میزان

« دينداری» مواجهیم و نه« ها دينداری» با ما که گذارده تأکید امر اين بر خود مقاله در نیز (1391)

بندی سخن  اولويت رتبه گیری و امکان و توان از اندازه (. اساساً زمانی می62: 1393)حسن پور، 

ها در محک آن، سامان و ترتیب يابند؛ يعنی  گفت که معیار واحدی وجود داشته باشد و داده

ها بر حسب شدت و ضعف در امتداد اين طیف دينداری.  صرفاً يک نوع دينداری و توزيع انسان

ری همه اين بدان معناست که سبک دينداری واحدی وجود داشته باشد و شدت و ضعف ديندا

های  توان از دينداری پذير باشد. اين در حالی است که می تعیین های آن افراد بر حسب مولفه

توان به لحاظ شدت و ضعف، هیچ يک  بودن، نمی دلیل فاقدقدرمشترک مختلفی سخن گفت که به

 را بر ديگری اولويت بخشید.

ترين عامالن و کارگزاران  دانشگاه به عنوان نهاد علم و دانشجويان به عنوان يکی از مهم

مختلفی  کند از ديرباز به داليل ای به نام علم نمايندگی می پیشرفت اهداف اين نهاد که از مقوله

 اند که ای بوده های فکری ها و جريان ها نیست در معرض انديشه که اينک مجال پرداختن بدان
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اشته است. اين مقاله به دنبال دامن آنها را به بازانديشی مداوم در رابطه میان خود و امر دين واد

زدن بر مناقشات پیرامون تقابل علم و دين نیست. اما اين امر واقع که حضور در دانشگاه و 

های متفاوتی که بدنبال آن برای دانشجويان در چگونگی رقم زدن تجارب معرفتی خويش  امکان

گسترده مطالعات درباره آيد، امری در خور توجه بسیار بوده است. حجم بسیار  فراهم می

سازد گواهی روشن  دينداری دانشجويان يا هر نسبت ديگری که اين قشر با امر دين برقرار می

 مرشدی، و ؛ توسلی1388منبری،  ؛ راد و1389زاده،  حمیدی بر اين واقعیت است )موحد و

( Taylor, 2007) عصر سکوالر. با ورود به (؛ و ...1383؛ میرسندسی، 1384زاده،  ؛ حبیب1385

؛ برگر، 2002؛ بروس، 1392صرف نظر از اينکه در جبهه طرفداران نظريه سکوالريزاسیون )وبر، 

( قرار بگیريم ضرورت پرداختن به جايگاه 1380يا نظريه افول سکوالريسم )برگر،  (؛ و ...1967

پردازان و  ريهسو، نظ اندرکاران نهاد علم از جمله دانشجويان انکارناپذير است. از يک ويژه دست

سکوالريزاسیون، يکی از مهمترين مجاری بسط و اشاعه چنین وضعیتی را  ةدهندگان ايد بسط

کنند )کمالی اردکانی،  ای چون دانشگاه معرفی می گرايی و مرجعیت نهادهای علمی علم و علم

سويی  و ...(. از 1381؛ شجاعی زند، 1384؛ همتی، 1386؛ ربانی گلپايگانی، 1388؛ کرمی، 1391

رغم تاکید بر اين امر که جهان کماکان در حال تجربه  پردازان افول سکوالريسم علی ديگر، نظريه

فرهنگ روشنفکری و دانشگاهی با امر  دار شدن رابطه میان خرده حیاتی دينی است، بر معضله

 دين اذعان دارند.

دينداری، مواجهه معرفتی  ها و نه عالوه بر واقعیت اشاره شده در باال، مبنی بر وجود دينداری

افزايد.  های بررسی ايستارهای دانشجويان نسبت به دين می دانشجويان با امر دين بر پیچیدگی

دهد که مطالعات انجام شده در اين  های درباره دينداری دانشجويان نشان می بررسی پژوهش

اند و کمتر  جام پذيرفتهها يا الگوهای متعارف سنجش دينداری ان زمینه غالباً با اتکا بر نظريه

توان يافت که مشخصاً به ايستارها و وجه نظرهای معرفتی دانشجويان به عنوان  پژوهشی را می

دارترين بعد نسبت میان اين قشر با امر دين پرداخته باشد. صرف نظر از روش انجام  معضله

در قالب  های انجام شده در اين زمینه به روش کمی و های پیشین )اکثر پژوهش پژوهش

اند( که آنها را ذيل يکی از الگوهای استقرايی يا قیاسی پژوهش قرار  پیمايشی انجام پذيرفته

سازد، جای  دهد و انتقادات مربوط به هريک از اين الگوهای پژوهش را متوجه آنان می می
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های خاص ساحت ايستارهای معرفتی دانشجويان  ها و ظرافت پژوهشی که مشخصاً پیچیدگی

 به دين را مورد واکاوی عمیق قرار دهد، خالی است.نسبت 

اين پژوهش درصدد بررسی ايستارهای معرفتی دانشجويان نسبت به دين است. برای بررسی 

های آن در خالل رفت و بازگشت  چنین امری از چارچوبی مفهومی استفاده شده است که مولفه

ود در اين حوزه و مداوم میان مفاهیم حساس مستخرج از رويکردهای نظری موج

بندی شده است. در اين راستا  های عمیق، صورت کشیدن حساسیت آنها در مصاحبه محک به

گويی برای  ها تا جای ممکن محدوديت خاصی را در پاسخ سعی شده است چارچوب مصاحبه

ها را تا پیش از تثبیت نهايی چارچوب  توان مصاحبه شوندگان اعمال نکند. لذا می مصاحبه

های  های باز و پس از تثبیت چارچوب مفهومی از خالل رفت و بازگشت ، مصاحبهمفهومی

توان  يافته دانست. باتوجه به آنچه ذکر شد می ساخت هايی نیمه مداوم میان نظر و عمل، مصاحبه

 های اصلی اين پژوهش را به صورت زير مطرح کرد: پرسش

 کنند؟ اذ میدانشجويان به لحاظ معرفتی چه مواضعی نسبت به دين اتخ 

 شناسی ايستارهای معرفتی دانشجويان نسبت به دين ارائه کرد؟ توان مدلی برای گونه آيا می 

 توان در میان ايستارهای دانشجويان نسبت به دين تشخیص داد؟ چه الگوهايی را می 

توان اهداف اين پژوهش را در وهله اول تشخیص و  های مطرح شده، می باتوجه به پرسش

گیری ايستارهای دانشجويان نسبت به دين دانست.  کننده شکل حورهای تعیینبندی م صورت

بندی ايستارهای دانشجويان در هر يک از محورهای  در وهله دوم با کدگذاری و مقوله

شناسی ابتدايی در هر يک از اين محورها ارائه شده است. در نهايت با  شده، نوعی گونه تعیین

شده در هر يک از محورها در قالب مدلی تحلیلی بر اساس های انجام  بندی کدگذاری طبقه

شناسی ايستارهای معرفتی دانشجويان نسبت به  منطقی روشن، الگويی چندبعدی برای گونه

 دين ارائه شده است.

پیشنیهتحقیق
، شناسی دينداری و ارائه چارچوبی نو نقد مطالعات گونهای با عنوان  ( در مقاله1393پور ) حسن

شناسانه و  خوبی در قالب دو رهیافت کلی معرفت های اين حوزه را به ژوهشپیشینه پ

 عمدتاً که گیرد شناسانه، مطالعاتی را دربرمی کند. رهیافت معرفت بندی می شناسانه طبقه جامعه

 در حضور بدون و« قیاسی شناسی گونه ةشیو» اند. اين مطالعات با انجام داده دينی روشنفکران
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 شناسی گونه را افراد دينی های قرائت و ها مطالعات، نگرش اند. اين شده مانجا تحقیق میدان

مجتهدشبستری  (،1385کديور ) کارهای کسانی مانند .تام صورت به افراد دينداری نه اند، نموده

 در« شناسی معیار گونه» .گیرند می قرار دسته اين در (،1378) سروش و (1378) ملکیان (،1381)

 شبستری، مطالعه در دينی، احیاگری و بر عقل تأکید و نبوی سنت با مواجهه هشیو کديور تحقیق

 مدرنیته، با مواجهه ملکیان مطالعه در آن، خوانش ةشیو و متون فهم تفسیر، مقومات بر تکیه

 میزان عقل، اهمیت سروش مطالعه در و گر ل استدال عقل استفاده از میزان و سیاسی های ارزش

 .(68: 1393پور،  است )حسن بوده دينی بر احیاگری یدتأک و آن بسط و قبض

مجزا  ةبه سه دست« شناسی گونه ةشیو»شناسانه را بر اساس  پور مطالعات ذيل رهیافت جامعه حسن

 کیفی« شناسی گونه روش» با و استقرايی« شناسیِ گونه ةشیو» کند. نخست، مطالعاتی که با تفکیک می

 «شناسی معیارگونه» فاقد مطالعات، اين. اند کرده ارائه را خود« شناسی الگوی گونه» مصاحبه، ابزار با و

 فراستخواه (،2007) خسروخاور (،1390) اسدی مانند تحقیقاتی .اند کرده شناسی گونه صرفاً و بوده

 و پی نیک (،1382) اردکانی محمدی (،1384) آروين (،1385) زاده بهبهانی غالمی (،1386)

 (.68: 1393پور  گیرند )حسن ن دسته قرار می( در اي1382خسروخاور )

 مطالعه پیمايش، و کمّی« شناسی گونه روش» و با« شیوه قیاسی»دوم، تحقیقاتی هستند که با 

معیار تمیز  خود« شناسی گونه الگوی» ارائه از طور کلی پس به مطالعات اين. اند داده انجام را خود

 مانند اند. مطالعاتی ننموده ارائه« شناسی معیارگونه» عنوان تحت را شده های شناسايی گونه میان

 (،1385) مرشدی و (، توسلی1386) شايگان (،1386) هوشنگی (،1390) هاللی و گنجی

 (،1381) غیاثوند و ارمکی (، آزاد1381) مالحسنی (،1383) میرسندسی (،1384) زاده حبیب

 (.69: 1393پور،  گیرند )حسن می بندی قرار ( ذيل اين دسته1380) پی نیک و (1381) بیابانی

 برای هستند که (1383) همکاران و زاده سراج و (1389) ذوالفقاری مانند، سوم مطالعاتی

 گونه مدل دينداری، انواع باب درها  بحث پیشینه و نظريات مرور با دينداری، به انواع رسیدن

نظر  مورد جامعه در را نآنا مدل و برگزيده را« هیک جان» و« شپرد» مانند محقق شناسی يک

 (.71: 1393پور،  اند )حسن کرده آزمون خود

گیرد که به  ( خود، ذيل مطالعات درجه دومی قرار می1393پور ) در نهايت مطالعه حسن

 بررسی و نقد به شناسی دينداری، گونه مطالعات برای الگويی و مدل يازی به منظور دست
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پور را، پژوهشی در جهت نقد و  توان مطالعه حسن می پردازد. ايران می در شده انجام تحقیقات

 شناسی دينداری معرفی کرد. ارزيابی تحقیقات گونه

روشپژوهش
هايی با چارچوب مفهومی يا نظری، بعد از ارائه چارچوب  روش پژوهش معموالً در پژوهش

ش، های بدون چارچوب مفهومی يا نظری پیشینی، روش پژوه شود. در پژوهش مذکور طرح می

کند. بسته به اينکه از کدام مدل  ها را تعیین می بندی داده خود، چارچوب و فرايند صورت

گردد. در  پژوهش استقرايی يا قیاسی استفاده کنیم، جايگاه و نقش نظريه و روش مشخص می

که در مطالعات با مدل  پژوهش با مدل استقرايی، نظريه نتیجه و ماحصل پژوهش است در حالی

 تحمیل واقعیت به را خاصی و رهیافت نظری رچوب يا مبانی نظری يا مفهومی، افققیاسی، چا

 کنند و مانع از شناسايی بندی می هايی، به طور پیشینی واقعیت را مقوله کنند. چنین شابلون می

توان از الگوی سومی برای پژوهش سخن  شوند. در اين میان می موجود می های حداکثری گونه

 هم با مداوم و وقفه بی ای چرخه در بايد استقرايی و قیاسی ( منطق1971س )گفت. به نظر واال

 به قیاس و قیاس به استقرا پايان بی تبدّل و تبديل روند به بدل تحقیق و فرايند شوند ترکیب

توأمان  پردازی، نظريه و آزمايی نظريه روند ای واحد، مطالعه در رهگذر، اين از شود و استقرا

 نظری مفهومی و چارچوب بین مرتباً تحقیق بايد معنا بدين (.207: 1389 )بلیکی، شود گرفته پی

 اين شناسی، گونه مطالعه در (.29: 1382 باشد )دواس، بازگشت و رفت در مشاهدات و خود

 نام وبازگشتی رفت يا )توأمانی(« استقرايی -قیاسی» شیوه واالس، از تأسی به توان می استراتژی را

شود و از  بر واقعیت انضمامی می طرفه يک قیاسی تحمیل از سويی مانع راتژی،اين است. نهاد

پوشی از دستاوردهای نظری پیشین  سويی ديگر، با اتکای صرف به استقرا، موجب چشم

شود. چارچوب نهايی در اين شیوه پس از جرح و تعديل، چارچوب مفهومی مبسوطی  نمی

 شود. بندی می صورتشود که در محک واقعیت انضمامی  تثبیت می

اند  پیشنهاد کرده محور کشف نظريه داده( در مقدمه خود بر کتاب 1967گلیزر و اشتروس )

که محققان بايد بدون توجه به آثار منتشرشده درباره موضوع، مستقیماً به سراغ گردآوری و 

صالح کرد. درستی نظر خود در اين باره را ا ها بعد، اشتروس به تحلیل موضوع بروند، اما مدت

های پژوهش همانند تحقیقات کیفی از  های کیفی مانند نظريه مبنايی فرضیه هرچند در پژوهش

های مأخوذ از ادبیات موجود  شوند، اما اطالعات و بصیرت ادبیات موجود استخراج و آزمون نمی



  
 
 
 
 
 

 47  ؛ ...  شناسی ايستارهاي معرفتی دانشجويان نسبت به دين گونه
 

 

های  ارهشوند که در بستر اين ادبیات، مشاهدات و گز ای به کار گرفته می به منزله دانش زمینه

(. اين 65: 1388شوند )فلیک،  آوری و طبق سازوکارهای اين روش، سامان داده می تحقیق جمع

گام به ارائه مدلی منسجم  به ای، گام پژوهش به دنبال آن است که با استفاده از روش نظريه زمینه

ابتدا با شناسی ايستارهای معرفتی دانشجويان نسبت به دين نزديک شود.  برای ارزيابی و گونه

مؤلفه برای  80بررسی ادبیات نظری موجود در اين زمینه، چارچوبی کلی و اولیه متضمن 

بررسی ايستارهای معرفتی دانشجويان نسبت به وجوه مختلف دين تنظیم شد. در اين چارچوب 

ای برای اين حوزه مطالعاتی بود، سعی شد اکثر  بسیار کلی و مبسوط که در حکم دانش زمینه

ای اشاره شده در ادبیات نظری موجود گنجانده شوند و برای تدوين چارچوب نهايی، ه مولفه

مصاحبه نخست که به صورت  20بندی شوند. در  مرحله غربال و اصالح و مجدداً دسته به مرحله

بودن، در چند مرحله با دانشجويان انجام شد، ايستارها و  دلیل طوالنی های باز و به مصاحبه

ها مورد ارزيابی قرار گرفت. گردآوری داده در پژوهش با  ن نسبت به اين مولفهمواضع دانشجويا

وبرگشتی است؛ رفتن به میدان برای گردآوری  روش نظريه مبنايی به صورت فرآيندی رفت

اطالعات، بازگشت برای تحلیل داده، مراجعه مجدد به میدان برای گردآوری اطالعات بیشتر، 

 (.87: 1391ین ترتیب )کرسول، بازگشت برای تحلیل و به هم

چارچوبمفهومی
تواند بر مبنای استعداد آن مفهوم برای  رسد که می گر به جايی می بعد از کدگذاری اولیه، تحلیل

بندی  تر قرار دهد. گروه ها را زير مفهومی انتزاعی چه در جريان است، برخی مفهوم توضیح آن

ها کار  کند تعداد واحدهايی را که با آن گر را قادر می لها اهمیت دارد، زيرا تحلی مفاهیم در مقوله

هايند و در کالم ما  پديده ةهايند که نمايند های برگرفته از داده ها مفهوم کند، کاهش دهد. مقوله می

کنیم.  ها استخراج می اند که از داده های تحلیلی مهم ها ايده گیرند. پديده ها قرار می جای آن به

نامی «. جا چه خبر است؟ جريان چیست؟ اين»اند که:  ه اين پرسش ما از خودمانها پاسخ ب پديده

چه  ترين وصف را از آن گزينیم معموالً نامی است که به نظرمان منطقی که برای يک مقوله برمی

دهد. نام بايد چنان گويا باشد که پژوهشگر را سريع به ياد مرجع آن  دست می در جريان است، به

گر، جهت و توجه  هايند لذا بسته به ديدگاه تحلیل ِ پديده نوشت ها نماينده و کوته لهبیندازد. مقو

تواند متفاوت باشد )استراوس؛ کربین،  پژوهش می ةتر بسته به زمین پژوهش، و از همه مهم

مصاحبه اکتشافی اول،  20(. با استفاده از کدگذاری محوری نتايج حاصل از 135-136: 1391

مؤلفه بر  23محور اصلی تنظیم شد. اين  6مؤلفه در قالب  23متشکل از  چارچوبی مفهومی
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هايی چون حساسیت باال و قدرت تمايزگذاری بیشتر ايستارهای معرفتی  اساس شاخص

شده نهايی و  دانشجويان نسبت به دين انتخاب شدند. جداول زير، چارچوب مفهومی تثبیت

های مشخص شده از  ی سری دوم ذيل مولفهها دهند که در مصاحبه هايی را نشان می سوال

 شوند. شوندگان پرسیده می مصاحبه

 مبانی» و «شناختی معرفت مبانی» و «دين از انتظار» و «دين به نگرش» محورهای

 محورهايی عنوان به «شناختی ارزش و اخالق مبانی» و «شناختی غايت مبانی» و «شناختی انسان

 رابطه ايستارهای معرفتی جامعی نسبتاً طور به ها آن وبچارچ در توان می که شدند بندی صورت

توان اين شش محور را به نوعی با  داد. از منظری کلی می قرار واکاوی مورد را دين با فرد

 توحید) 1عقايد اصول کلی ساحت سه از متشکل امری عنوان به دين ةجاافتاد و معروف تعريف

 تبريزی سبحانی ؛1370 يزدی، مصباح ؛1369 مطهری،) احکام و اخالقیات ،(معاد و نبوت و

 متناظر دانست: (1372 آملی، جوادی ؛1374

 که کند می طرح را خداوند و هستی ةدربار فرد باورهای ترين بنیادی: دینبهنگرشمحور

 یانم رابطه. دهد می قرار پوشش تحت را اعتقادی اصول از توحید اصل به ناظر مباحث مشخصاً

 .گیرد میمحور موردپرسش قرار  ینهم يلدر ذ یادیاعتقاد بن یهاباور ينو ا «يند»

محورنگرشبهدین.1جدولشماره
هامولفه ها مصاحبه سؤاالت

تلقی شما از خدا چییست؟
)نقش خدا  کنید؟ حضور خدا را در زندگی خودتان چه طور احساس می

تان چیست؟( در زندگی
دين چه حضوری در زندگی شما دارد؟

 الق به جای شارعخدای خ

جنس حضور خدا در زندگی شما، چه نسبتی با جنس حضور دين در 
زندگی شما دارد؟ يکیه يا متفاوته؟ ]جايگاه دين در زندگی شما چیست؟[

عدم اعتقاد به ربوبیت و حکمت و 
 عدالت

دين به نظر شما چیست؟ تعريف شما از  منشأدين از کجا آمده است؟ 
دين چیست؟

دين/ اعتقاد به وجود  برساختی بودن
 ارزش ثابت دينی

نقش روحانیت در دين چیست؟ مرز حضور روحانیون در دين تا کجا 
بايد باشد؟

نظر شما در مورد روحانیون چیست؟ به نظر شما تا چه اندازه دارند 
دهند؟ کجاها بايد وارد شوند يا کجاها نبايد  کارشان را درست انجام می

وارد شوند؟

تفريطی به متولیان دين توجه افراطی/ 
به جای حذف منبع اصلی دين/ نهاد 

 دين

                                                           
1
 توان بحث امامت و عدل را به ترتیب ذيل نبوت و توحید مطرح ساخت. بنابر عرف متکلمین، می 
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و اعمال و  یعمل یدر زندگ يند ینیو حضور ع ینفرد با تع رابطه :ینانتظارازدمحور

 مربوط است. یکه به ساحت رفتار و احکام عمل دهد میقرار  یرفتار فرد را موردبررس

 محورانتظارازدین.2جدولشماره

هامولفه ها بهمصاح سؤاالت
تعريف شما از معنويت چیست؟

کنید؟ )چقدر از دين  شما توی دين چقدر اين معنويت را مشاهده می
آن آرامش و حال معنوی است؟(

خورد؟! به نظر شما دين  وقتی که آرامش داريد دين به چه دردی می
ها بايد قرار شما را هم سلب  فقط بايد آرامش بدهد يا بعضی وقت

کند؟
نظر شما احکام معامالت، حج و جهاد و ... هم معنويت دارای به 

معنويت است؟

تلقی از معنويت و نسبت آن با عبوديت 
 )معنويت به جای عبوديت(

ها بايد  در اين دنیا به نظر شما دين تا کجاها و در کدام ساحت
هايی به نظر شما حضور دين  حضور داشته باشد؟ در چه ساحت

کنید دين از پس تدبیر همه جانبه اين  ؟ فکر میاصالً ضرورتی ندارد
ها  آيد؟ )آيا مثالً اقتصاد را بايد به دست اقتصاددان دنیای شما بر می

ها نظر دارد؟( سپرد يا اينکه دين هم در اين حوزه

 دين برنامه تمام شئون زندگی/قلمرو دين

به نظر شما دين امری شخصی است يا برای جامعه، سیاست و 
اش چقدر فراگیر است؟ برنامه دارد؟ اين برنامه حکومت هم

حکومت دينداران  -حکومت سکوالر  -شما با کدامیک موافقید؟ 
حکومت دينی )بر مبنای دين و واليت فقیه( –)بازرگان( 

 حکومت و واليت فقیه

و از چه  السالم به چه نحوی است رابطه شما با اهل بیت علیهم
باشد؟! سنخی می

هستید؟ قائلر دنیای کنونی، نقش الگويی برای اهل بیت به چه میزان د
نقش اهل بیت در تبیین دين چیست؟

 عدم رجوع به اهل بیت

جاهايی که گزاره مستقیم دينی در مورد بعضی از مسائل نداريم، چی 
کار بايد انجام داد؟

دهد؟  به نظر شما دين با چه مکانیسمی به مسائل امروز ما جواب می
ای دارد؟ منابع  ين برای خیلی از مسائل امروز ما برنامهآيا اصالً د

دينی ما ظرفیت پاسخگويی به تمام مسائل جديد را دارند؟ به نظر 
شما دين درقبال اقتضائات روزگار و مسائل جديد به چه نحوی بايد 

عمل کند؟
ها نبايد به روز بشوند؟ )بلوغ دختران و پسران، موسیقی،  آيا رساله

پسر( روابط دختر و
رسد کشفیات جديد علمی يا برخی  بعضی جاها به نظر می

برند. نظر  می سؤالهای عقلی ما، بعضی از احکام دينی را زير  دريافت
شما چیست؟ )مثال الکل(

به روز نبودن احکام/مصالح مرسله/فقدان 
ی(/ فقه در رأنص/ هرمنوتیک )تفسیر به 

برابر علم/ عدم وجود دلیل علمی و عقلی 
احکام/ عدم بیان همه آنچه در برای 

 است توسط خداوند مؤثرهدايت 
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حجیت معرفتی  ةدربار هايی بحث بر اساساً که اين از نظر صرف :شناختیمعرفتمحورمبانی

 فرد معرفتی و شناختی رويکرد بنیانِ عنوان به زند، می دامن گانه سه اصول از نبوت اصل وحی و

 .دهد می شکل را مفهومی چارچوب اصلی ورهایمح از يکی مذکور، اعتقادی اصول به

 ایستارهایمعرفتشناختینگرشدینی.3جدولشماره

هامولفه ها مصاحبه سؤاالت
های دينی  های مختلف از گزاره نظر شما راجع به تفاسیر و قرائت

چیست؟ )مثالً نظر شما راجع به تفسیر علمی ]مانند تفسیر مهندس 
بازرگان[ از قرآن چیست؟(

های دينی در نصوص وارده را فهمید؟ به  شود منظور دقیق گزاره آيا می
نظر شما قرآن ابهام دارد يا ندارد؟!

 های دينی پذيری گزاره قرائت

شود در اين دنیا به يقین رسید؟ ]آيا حقیقت ذاتی و خدشه ناپذير  آيا می
وجود دارد؟[

ی يقین داريد؟[شود به آن حقیقت دست پیدا کرد؟ ]به چه چیزهاي آيا می
شود به  با اينکه راجع به يک مسئله، نظرات مختلفی وجود دارد، آيا می

يک چیز يقینی رسید؟ احترام گذاشتن به باورهای مختلف نزد شما به چه 
نحوی است؟

با چه مالک و معیاری و چگونه؟ آيا به نظر شما قرآن تحريف دارد؟

يقین به جای ظن )حجت داشتن(/ 
يافتنی و غیر  دستحقیقت ثابت و 

گرايی(/ میزان و  متکثر )نسبیت و شک
 محک داشتن )وحی يا عقل(

تواند آدم را برساند؟ آيا  به نظر شما عقل تا کجا کارايی دارد و تا کجا می
های زندگی و مسیر سعادت، کمال و موفقیت را  تمام فراز و نشیب

شود با عقل طی کرد؟ می
 عدم اعتقاد به محدوديت عقل

سو و نگاه وحیانی  چه نیازی به وحی داريم؟ به نظر شما علوم از يکما 
های معتبر شناخت و تدبیر امور چه  از سوی ديگر، به عنوان شیوه

تواند ما را تا  های علمی می تان دارند؟ آيا پیشرفت جايگاهی را در انديشه
نیاز کند؟ به چه میزان؟ حدودی از وحی بی

علوم و نیازی از وحی و تکیه بر  بی
زدگی و  های انسانی صرف/علم توانش

 دلبستگی به علوم انسانی و تجربی

گیريد؟ برای اينکه مشاهده کنید دين در مورد يک  تان را از کجا می شما دين
رويد؟( رويد؟ سراغ چه کسی می کنید؟ )کجا می امری نظر دارد، چه کار می

يعتی، عالمه شما روايت چه کسی از دين را بیشتر قبول داريد؟ )شر
داری را  سرّه( و ...( و بیشتر چه سبک از دين طباطبايی، امام خمینی )قدس

دوست داريد؟

حذف منبع اصلی دين و جايگزينی آن 
های  با ساير منابع/ توجه به رسانه

 نامهتدی

به نظر شما وحی و عقل چه نسبتی با هم دارند؟ آيا جايی وجود دارد که 
شته باشند؟عقل و وحی با هم تعارض دا

 اعتقاد به تعارض عقل و وحی

رسد درک و دريافت فرد از انسان  نظر می نظر از تعريف دين، به : صرفشناختیمحورانسان
گذارد. از  ها و مواضع فرد بر جای می سزايی در بسیاری از ديدگاه و جايگاه او در هستی، تأثیر به

 رچوب مفهومی گنجانده شد.عنوان محوری مستقل در چا اين رو اين محور نیز به
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 شناسیایستارانسان.4جدولشماره

هامصاحبهسؤاالت هامولفه
به نظر شما احکام و تکالیف دينی دست و پا گیر هستند؟ نظر شما در مورد برخی 

ها گذاشته است، چیست؟ هايی که دين برای انسان محدوديت
کند؟ ی آدم را محدود میهای انسان تا کجاست؟ چه چیزهايی آزاد مرزهای آزادی

آزادی به جای عبوديت/ 
انسان محق در برابر انسان 

مکلف
 

 دنیای با دنیا اين نسبت و مرگ از پس دنیای و مرگ ةدربار هايی بحث :شناختیغایتمبانی
 را گانه اعتقادی سه اصول از معاد اصل مشخصاً و( باشد داشته باور اساساً فرد)اگر  مرگ از بعد

 .کند می واکاوی

 ایستارهدفوغایتزندگی.5جدولشماره

هامصاحبهسؤاالت هامولفه
بینید؟ درک شما از مرگ )و  مرگ )و حساب و کتاب دنیای آخرت و معاد( را چطور می

حساب و کتاب دنیای آخرت و معاد( چیست؟ اگر به شما بگويند که فالن وقت خواهید 
مرد، در چه صورتی رضايت خواهید داشت؟

سیان خود، ن
 خداوند و معاد

آيا تا حاال شده که فکر به مرگ و دنیای پس از مرگ موجب انجام کار خوب يا عدم انجام 
هاتان تأثیر دارد؟  گیری کار بدی در شما شده باشد؟ فکر مرگ و دنیای بعد از آن، در تصمیم

افتید؟ تان به ياد مرگ و آخرت می بیشتر در کدام کارهای

 غفلت از آخرت و
 توجه به دنیا

دهید  تان را معطوف به آنها سامان می ترين اهداف )دنیايی و اون دنیايی( شما که زندگی کالن
کنید؟ تان زندگی می تان را به خاطر آن دنیای و خواهید داد، کدامند؟ چقدر از اين دنیای

اهداف انسانی 
محض، بدون در 
 نظر گرفتن توحید

 .کند می طرح را اخالقیات ساحت به ناظر احثمب :شناختیارزشواخالقمبانی

 شناختیایستارهایاخالقیوارزش.6جدولشماره

هامولفه ها مصاحبه سؤاالت
شود اخالقی بود؟ حقوق بشر يه مانیفست اخالقی جهانی و  آيا بدون دين هم می

 های اخالقی دين؟! المللی است؛ آن برای شما بیشتر معیار عمل است يا آموزه بین
هايی داشته باشند. ها بايکديگر تعارض مخصوصاً جاهايی که اين

استقالل اخالق از دين/ عدم 
تأثیر توحید در اخالق و 
 رفتار )رفتار انسانی يا الهی(

هايی که در احکام و  نظر شما در مورد موضع دين نسبت به زنان و تفاوت
دان داشته است، های متفاوت )ارث، ديه، شاهد، قضاوت( به زنان و مر توصیه

چیست؟
 مبنای حقوق اجتماعی

های  دهد؟! دريافت ها را مورد محاسبه قرار می خدا بر چه اساس و معیاری آدم
های مراجع و ...؟ ها يا رساله انسانی و درونی و فطری خود انسان

دانید؟ در انجام اعمال و رفتارهای مختلف، خودتان را در قبال چه کسی مسئول می

ذيری انسانی يا پ مسئولیت
 توحیدی

کند؟ صورت ظاهری اعمالی که ما انجام  به نظر شما دل آدم پاک باشه، کفايت می
دهیم، چه قدر اهمیت دارند؟ می

 حسن فاعلی/ فعلی محض
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انتخابنمونه
ای احتمالی نیست که به  های کیفی، نمونه نمونه انتخابی در اين تحقیق همانند ديگر پژوهش

ای هدفمند است که  استنباط آماری پارامترهای جامعه را بدهد، بلکه نمونه ةپژوهشگر اجاز
پژوهشی تحت بررسی  ةعامدانه و آگاهانه انتخاب شده تا به بهترين وجه پژوهشگر را از مسال

های  آگاه کند. در اين پژوهش برای هر چه بیشتر شدن تنوع، سعی شده است از استراتژی
کننده، غالباً از فعاالن تاثیرگذار  دگان استفاده شود. افراد مشارکتکنن مشارکتمختلفی در انتخاب

های مختلف دانشجويی و برگزيدگان المپیادهای علمی دانشگاهی و دانشجويان  تشکل
ها که از نفوذ بسیاری در میان ديگر دانشجويان برخوردارند و دانشجويان  دانشکده ةشد شناخته

اند. برای دسترسی و  هايی دينی برای اين تغییر داشته انگیزه اند که يی تشکیل شده ای تغییررشته
های در دسترس و  های افراطی و نمونه هايی چون نمونه شناسايی اين افراد از استراتژی

 گیری گلوله برفی و مراجعه به افراد مطلع استفاده شده است. نمونه

هایپژوهشیافته
 هایتوصیفییافته

شوندگان با  سال است. مصاحبه 23و در دختران  24ان در پسران شوندگ میانگین سنی مصاحبه
 48اند.  درصد( انتخاب شده 54و  46های تهران و شريف ) نسبت جمعیتی برابری از دانشگاه

درصد از  36دهند.  درصد از ايشان را دختران تشکیل می 52گويان را پسران و  درصد از پاسخ
درصد از مقطع دکتری هستند.  28ارشد و  شناسیدرصد از مقطع کار 36مقطع کارشناسی و 

 توان در جدول زير مشاهده نمود. تر را می جزئیات تفصیلی

 شوندگانمصاحبهفراوانیمربوطبهمشخصات.7جدول
 دانشگاه

جمعشریفتهرانجنسومقطع

مرد

 3کارشناسی
%6  

5 
 %10 

8 
 %16 

 3کارشناسیارشد
 %6 

7 
 %14 

10 
 %20 

 4دکتری
 %8 

2 
 %4 

6 
 %12 

زن

 2کارشناسی
 %4 

8 
 %16 

10 
 %20 

 5کارشناسیارشد
 %10 

3 
 %6 

8 
 %16 

 6دکتری
 %12 

2 
 %4 

8 
 %16 

 23جمع
 %46 

27 
 %54 

50 
 %100 
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هایتحلیلیتفسیرییافته
شود، ايجاد امکان تقلیل و  ای که غالباً برای تحلیل محتوا برشمرده می يکی از مزايای ويژه

؛ 664: 1387؛ ببی، 393: 1389آستانه،  ازکیا و دربان؛ 13: 1391ها است )هولستی،  بندی داده دسته

انواع  ةشناسی بديع در حوز نوعی گونه ةيکی از اهداف اين پژوهش، ارائ (.348: 1388فلیک، 

ها  ای از تلخیص انبوه داده شناسی در واقع شیوه داری معرفی شده بود. گونه سکوالريسم يا دين

ها، قابلیت  ای صورت پذيرد که درعین کوتاهی عناوين گونه گونه شناسی بايد به باشد. گونه می

مورد نظر را  ةروشنی يک گون های پشت پرده را داشته باشد و بتواند به بازنمايی بااليی از داده

را حکايت خاص  ةآن گون ةهای متمايزکنند ها متمايز سازد و ويژگی تاحدود زيادی از ساير گونه

های ريز و  تمام ويژگی ةای سخن به میان آورد که نماياند شناسی توان از گونه کند. لذا نمی

ها در  طور کلی هر نوع از تلخیص داده شناسی يا به گونه ةدرشت افراد خود باشد چراکه خصیص

های جزئی، اطالعات  نظرکردن از اختالف های جدی، صرف عین توجه به تمايزها و تفاوت

 باشد. چندان ضروری می یرضروری و تاکیدهای نهغ

شناسی  های متنوعی از گونه طور که در فصول قبل اين پژوهش گذشت، انواع و ساحت همان

چه مسلم است اين است که چارچوب مفهومی  داری وجود دارد. آن سکوالريسم و دين ةدر زمین

کننده در اختیار هر  یینهای تع هر پژوهش و امکاناتی که آن چارچوب در تشخیص تفاوت

باشد. الزم به ذکر است که  شناسی می دهد، يکی از نکات اساسی در گونه پژوهشگر قرار می

دهد، استفاده  لزوماً از تمامی امکاناتی که چارچوب مفهومی در اختیار پژوهشگر قرار می

د و با افزايش تواند به پیچیدگی آن بیافزاي شود چراکه استفاده از پارامترهای زياد می نمی

شود و اين  مدنظر را مخدوش سازد. اما بحث به اينجا ختم نمی ةهای گون جزئیات، تصور ويژگی

های الزم در آن نسبت به مفاهیم  بندی گرديده و حساسیت طور دقیق و منظم مقوله الگو بايد به

اين پژوهش ترين بخش  کننده تعبیه شود. چارچوب مفهومی اين پژوهش که در واقع اصلی تعیین

را نیز به خود اختصاص داده است دقیقاً همین رسالت را بر عهده دارد. بعد از طی تمامی اين 

های خاص سخن به میان آورد که واقعاً در میان افراد و  توان از گونه مراحل، وقتی می

کشف  ها، الگوهای منظم و معناداری را نشان دهند. با تشخیص و پذيرفته از آن های انجام بررسی

ويژه  های مذکور به ها که ويژگی اين الگوهای معنادار و ساختن و پرداختن عناوين متناسب با آن

 ايم. شناسی رسیده انتهايی گونه ةتوان گفت به مرحل بازنمايی را داشته باشند، می
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پژوهی پديدارشناسانه با  با توجه به چارچوب مفهومی اين پژوهش و روش آن که روايت

توان از دو قسم امکانات  شوندگان است، می امین و اظهارات اصلی مصاحبهتاکید بر مض

های  شناسی سکوالريسم يا شیوه توانند به گونه چارچوب مفهومی سخن به میان آورد که می

 داری نخبگان کمک کنند: امکانات محتوايی، امکانات ساختاری. دين

امكاناتساختاری
م تمايزهايی است که ساختار چارچوب مفهومی برای ما منظور ما از امکانات ساختاری آن قس 

چارچوب  ةگان گويان در هر يک از محورهای شش فراهم آورده است مانند اظهارات پاسخ

های  شوندگان به پرسش های مصاحبه ای که بر پاسخ مفهومی؛ اظهارات و ايستارها و سامان کلی

 شده از چارچوب مفهومی حاکم هستند. تحلیلی استخراج

امكاناتمحتوایی
 ةتوانند حکايت از يک خصیص منظور از امکانات محتوايی نیز آن مضامین خاصی هستند که می

ای که آرای افراد مختلف در قبال اين مضمونِ  گونه کننده در آرای يک فرد داشته باشند به تعیین

کننده و  ، تعیینهای مختلف ها و شناسايی گونه بندی تر شدن مرزهای میان دسته خاص، در پررنگ

گونه از مضامین نسبت به امکانات ساختاری  گشا باشند. تدوين، تعیین و تشخیص اين راه

ها يا مفاهیم حساسی بدين منظور تنظیم گردند ولی بررسی  بسا پرسش باشد. چه دشوارتر می

ردنظر های معناداری را در میان افراد مختلف نسبت به پرسش يا مفهوم مو پديدارشناسانه تفاوت

 نشان ندهد. لذا در توسل به امکانات محتوايی بايد احتیاط بیشتری داشت.

 نماياند. پذيرفته در اين پژوهش را بازمی شناسی انجام شکل زير، ساختار و منطق حاکم بر گونه

توان برای چارچوب  یمی ساختاری متعددی که ها امکانکه مشهود است از میان  طور همان

ی طراحی شده است که از چهار محور، چهار خروجی ا گونه بهی شناس گونهمفهومی متصور بود، 

در سطح اظهارات  ها مصاحبهی استخراج شوند. هر چند شناس گونهی اصلی ها مولفه عنوان به

کلی اظهارات  ةاست اما سعی شده است با تفکیک دو حوز شوندگان مصاحبهگفتاری و شفاهی 

فکری و ذهنی عملکرد عینی، و اظهارات مربوط به  ةشتوانپ عنوان بهحکمت نظری  ةفرد در حیط

ساحت زندگی عملی، از امکانات  ةاظهارات و توصیف فرد دربار عنوان بهحکمت عملی 

 دهد هر چه بیشتر استفاده کنیم. یمای که چارچوب مفهومی در اختیار ما قرار  یساختار
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محور اول چارچوب مفهومی  ی، مستقیماً از سهشناس گونهی اصلی ها مولفهدو مورد از 

خروجی عنوان بهفرد را  «ةشناسانراهبردهستی»توان  یملحاظ ساختاری  شوند. به استخراج می

غايت و »و « شناسی یهستنگرش به دين و »های وی نسبت به دو محور اول  ، از نگرشاول

دو محور  ذيل شوندگان مصاحبهی ها پاسخی محتوای بند طبقهاستخراج کرد. « معنای زندگی

 سازد: یمی مشخص شناس گونهاول  ةکلی را ذيل مولف ةمذکور، چهار دست

 «منكران» 

شود که ايشان اساساً هر  یماول نسبت داده  ةبا توجه به اين نکته به دست« انکار»يا « منکر»تعبیر 

کنند. شايد بتوان مهمترين  یمدين )توحید و معاد و نبوت( را نفی و رد  ةگان سه اصول سه

ای که به خوبی مبین اين امر باشد را نگاه اين دسته افراد به مرگ و غايت زندگی دانست.  سالهم

ساله دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه شريف در پاسخ به پرسش از مرگ  24به عنوان نمونه پسر 

 کند: چنین عنوان می

بینی دنیای  شه ديگه بعدش ديگه خبری نیست. جالبه يه زمانی می تموم می»

کنی و يه لحظه بعدش ديگه هیچ خبری نیست. خیلی  اطرافت رو حس می
 ...«.معمای جالبی هست که چه جوری هست، وقتی نیست 
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 «هایالادر» 

شود که ايشان اساساً نسبت به اصول  ها نسبت داده می با توجه به اين نکته بدان« الادری»تعبیر 

ساله،  23کنند. پسر  گرايانه اتخاذ می ادریدين )توحید و معاد و نبوت( موضعی ال ةگان سه

شناسی دانشگاه تهران وضعیت خود در قبال دين را چنین  زيست ةدانشجوی کارشناسی رشت

 کند: بندی می صورت

يه مدت گذشت و من به اين نتیجه رسیدم که تنها چیزی که االن برای من »
جلوی من رو مونده ترس هست. چون االن در مغز خودم هیچ چیزی نیست که 

بخواد بگیره، من دلیلی بر اعتقاد داشتن ندارم. يادم هست يه شب بود که تصمیم 
 اتفاق هیچ ديدم شه. گرفتم که آگه من اين ترس رو موقتاً بذارم کنار، چی می

شد و  تقويت هی الادری حالت اين هی روز هر من بعد به اون از نیفتاده خاصی
تر باشه هی در من تقويت شد و رسید به  تاحتمال اين که اعتقاد نداشتن درس

 «.اين جا، رسید به امروز و ديگه به اين چیزا اعتقاد ندارم

 «معترفان» 

سوم نسبت داده  ة]به باور به اصول و بنیادهای دينی[ با توجه به اين نکته به دست« معترفان»تعبیر 

وت( هستند، لکن رابطه و دين )توحید و معاد و نب ةگان شود که ايشان معترف به اصول سه می

هايی که  استراتژی ةماند و در عرص سازند در همین اندازه متوقف می نسبتی که با دين برقرار می

ساله،  21های دينی ندارند. دختر  کنند، اعتنايی جدی به آموزه در نسبت دين با زندگی اتخاذ می

 دارد: عنوان میدانشجوی رشته مکانیک دانشگاه شريف نسبت خود با دين را چنین 

مثالً خیلی از چیزهای دين اسالم رو قبول دارم. يعنی عمالً قبول دارم چون »
يه مدتی اتفاقاً يه تضادهايی تو ذهنم به وجود اومده بود، چندجا رفتم با چند 

ها احساس کردم  ها رو هم خوندم ]...[ با اين نفر هم صحبت کردم، بعضی کتاب
دونم اين هست که  ی که مثالً واسه آزادی من میخیلی قانع شدم ]...[ ولی مرز

دونم مثالً تو چله تابستون گرمم نشه که حاال  خیلی بهم سخت نیاد. مثالً چه می
 «.خوام حجاب داشته باشم می
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 «یانمقیدگراکل» 

چهارم نسبت داده  ةبا توجه به اين نکته به دست« گرايانه تقید کل»يا تعبیر « گرايان مقید کل»

دين )توحید و معاد و نبوت(، رابطه و  ةگان د که ايشان ضمن اذعان به باور به اصول سهشو می

سازند مبتنی بر اين امر است که دين بايد در تمام شئون زندگی ايشان  نسبتی که با دين برقرار می

 ةنظر از میزان تحقق آن، ايشان بايد خود را ملتزم به مالحظ حضوری جدی داشته باشد و صرف

ساله، دانشجوی رشته معماری دانشگاه تهران، جايگاه و نسبت دين  21ن امری بدانند. پسر چنی

 کند: در زندگی کنونی خويش را اينگونه معرفی می

تا االن اين قضیه به طور کامل وارد زندگی من شده و شايد  94از فروردين »
تقادات که من اع های خیلی کلیدی زندگیم بااين ترين نقطه بگم يکی از مهم

بود که باز بهم يه بار ديگه گفت که توی  مذهبی هم از اول داشتم اين بود و اون
 «.داريت رو نشون بده کارهات هم اين دين

دین» نسبتبا در ، مستقیماً از محور سوم خروجیدوم عنوان به، «راهبردهایمعرفتیفرد

 انجامد: یمی راهبردهای زير بند ورتص، به شوندگان مصاحبهی ها پاسخی بند طبقهير است. پذ استنتاج

 «حیرانی» 

اين راهبرد معرفتی پس از انقطاع نظری و معرفتی از دين و وداع همیشگی با امکان ايمانی 

اتکايی معرفتی  ةشود. فرد در چنین وضعیتی از دستیابی به نقط ناپذير برای فرد ايجاد می خدشه

احکام معرفتی يا استوارساختن ايمان بنا کند، ناامید  که بتوان با استناد به آن مبنايی برای استنتاج

داند و از اين رو خود را ناگزير از زيست و  معرفت می ةاست و چنین وضعیتی را ذاتیِ حوز

ساله دانشجوی رشته فلسفه علم  23داند. دختر  کنارآمدن ذهنی و عینی با چنین فضايی می

 دارد: د عنوان میدانشگاه شريف چنین توصیفی از وضعیت معرفتی خو

من به قدری محتاج معنا هستم، حاضرم برم جهنم ولی جهنمی باشه، »
تونم وقتی شما نتونید خودتون رو قانع کنید،  ماورايی باشه. ولی ببین من نمی

طوری ايمان  ترسم يه کاری رو بکنم، خواستم همین که می خاطر اين تونم به نمی
کنم  قعاً احساس کردم که دارم خیانت میداشته باشم خیلی از خودم بدم اومد وا

 «.ام به خودم، به قوه فاهمه
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 «ییگراکثرت» 

وبازگشتی  شناختی فرد در رفت گرايانه ناشی از اين امر است که مبانی معرفت راهبرد کثرت

ای  توان مفاهیم مطلق ای است که به هیچ نحو نمی گرايی گرايی مطلق و نسبی دائمی میان شک

يمان و يقین را از آن استنتاج نمود. ايمان يا مفهومی از خداوند که در چنین چون خداوند و ا

راهبردی در ذهن فرد ساخته شود غالباً از جهشی ايمانی و بدون هرگونه بنیاد معرفتی سر 

آورد. در اين راهبرد، اتقان، جايگاهی در نظام معرفتی فرد ندارد و از همین شکاف عمیق  برمی

ی شناخت تقلیل ها راهآورد. دين به يکی از  گرايی سر بر می ت است که کثرتمیان ايمان و معرف

ی معتبری وجود ندارد که موجب شناخت معرفتی شناخت هیچ معیار ها راهيابد. از میان اين  یم

ی شناخت از اولويت بیشتری برخوردار باشند. معرفت دينی در اين بازار ها راهشود يکی از اين 

توان بر مالحظات برخاسته از آن  از دعاوی معرفتی ممکنی است که می رنگارنگ صرفاً يکی

در دانشگاه شريف خوانده است به خوبی  MBAساله، که رشته  28گردن نهاد يا ننهاد. پسر 

 بدين مطلب اذعان دارد:

 سؤال من از تو ]خداوند[ و هست ايشاال که بود ای ديگه دنیای آگه»

 کردم زندگی جوری اون من که گم می داللاست همون اساس بر هم من پرسیدی
 خیلی جور من که بودش مهم برات خیلی تو اگر واقع در و خواستی می تو که

 اين وقتی بیاری، داليلی من واسه تر محکم خیلی بايد تو کنم زندگی خاصی

 ديگه نکردم پیدا دنبالش دويدم سال پنج من بابا بفهمم کجا از من نداره وجود
 قدر چه هست، میلیارد هفت هستن دنیا تو آدم همه اين که اين و کنم کار چی

 «.هست خدا از قرائت االنها  آدم تعداد به هست دنیا جمعیت

 «یینیآعلم» 

از آن روست که مبنا و دعاوی اعتبار و حجیت هر امر « آيینی علم»اين راهبرد معرفتی به  ةوجه تسمی

شود. از منظر اين راهبرد، در جهان  سنجیده می های علم جديد معرفتی از جمله دين، ذيل آموزه

توانند حرفی برای گفتن داشته و واجد هرگونه  نفسه، نمی یفهای دينی،  زدوده جديد، گزاره افسون

و پذيرفتنی است،  اعتماد قابلاعتباری باشند. اين راهبرد معرفتی، تنها معرفتی را که در دنیای جديد 

ساله، دانشجوی رشته  23کند. پسر  یمبر آزمون و خطا معرفی  علم يا همان معرفت تجربی مبتنی

 کند: شناسی دانشگاه تهران راهبرد معرفتی خود نسبت به دين را چنین بیان می زيست
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تونم  که نمی من توی موضوعات احساسی و دينی مشکل دارم به خاطر اين»

ی هم خیلی خوب دريافتشون کنم در نیتجه شايد مشکل من باشه ولی من راه
کردن اين مشکل ندارم، جز اين که بتونم سعی بکنم که منطقی  برای برطرف

سوار بکنم روی چیزی که باهاش طرف هستم و برخورد علمی داشته باشم، با 
 «.هاش وجود محدوديت

 «یینیآعقل» 

اعتماد برای شناخت، عقلی  معرفت و تنها راه قابل ةدر اين راهبرد معرفتی، اصل حاکم بر حوز

بنیاد است. از منظر اين راهبرد معرفتی، عقل اقتضائات خاص خود را دارد و چنین عقلی را خود

گزينش دين يا در رسیدن يا نرسیدن به ايمان راهی نیست و اين انتخاب در  به گزينش يا عدم

جايی فراتر از چارچوب عقالنی بايد وقوع يابد و محقق شود. مسیر دين تا عقل را شکافی 

ت. ايمان نسبتی با اين عقل ندارد و البته اين عقل با اين مساله کنار آمده است. هر پرناشدنی اس

ای جز ايمان ندارد و با انتخاب هر باور  تواند تغییر کند چراکه ايمان، پشتوانه آن، اين انتخاب می

ترين مواضع است، عقل خودبنیادی  ايمانی، اصلی که آيین و مبنای مهم ةايمانی، درون آن حوز

کند ولی راهی به ورای آن ايمان و دين ندارد. پسر  است که درون آن ايمان و دين حرکت می

ساله، دانشجوی رشته فسلفه غرب دانشگاه تهران، راهبرد معرفتی خود را در قبال دين چنین  24

 کند: بیان می

 معتبر استدالل داره اهمیت که چیزی تنها رويکرد يک به بنا فلسفه توی»
 تعبیری به و گرفتم فاصله دينی عقايد از مقدار يه جهت اين از هست منطقی

 در که اين تا دين به شده تر شناختی معرفت رويکردم واقع در که گفتش شه می
 ...«.بشه  پیگیری بخواد ايمانی الگوی يک از واقع

 «خودآیینی» 

خت عقلی و علمی از های شنا ها و اعتمادناپذيری شیوه فرد در اين راهبرد با استناد به محدوديت

ناپذير  های دسترسی شناسانه که تمسک به وحی در حیطه گری هستی يک سو و موضع الادری

آورد. در چنین وضعیتی است که  سازد، به نوعی خودآيینی روی می عقل و علم را نیز منتفی می

راتر از مفاهیم غايی و بنیادی عرصه معرفت همچون يقین، حقیقت، اعتبار و ... هیچ مبنايی ف
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ساله، دانشجوی ارشد رشته بیوتکنولوژی  26يابند. پسر  تشخیص خود فرد و تفاسیر وی نمی

 دارد: دانشگاه شريف، درباره راهبرد معرفتی خود در مواجهه با دين، چنین ابراز می

برای کشفیات علمی، علم تجربی خیلی اعتباری قائل نیستم ]...[ محدوديتی »

شه به هر چیزی  حداقل اين هست که با عقل نمیکه عقل ما داره يک سريش 
من به استداللی که به خدا باشه يا نباشه نرسیدم. يعنی فکر نکنم  ]...[ رسید.

کسی هنوز به اين رسیده باشه که خدا هست يا نیست. بايد باشد يا نباشد هم 
 رو فکرم ]...[ کسی فکر نکنم رسیده باشد. لذا اصالً تلقی خاصی از خدا ندارم.

 تامالت خاطر به تغییرات اين بیشتر کنم فکر همین واسه. گذاشتم آزاد کم يه
 بیشتر هست. غلط يا هست درست که نکردم هم چِکِش. بوده ذهنی

ترين هدفم  مهم]...[  .خودم برای بوده خودم های استدالل کردم که هايی استدالل
بتونم تو  همون خوشحالی هست. بیشتر اين هست که يه جوری تو هر شرايطی

ام کمترين دغدغه رو داشته باشم. چون من تعريفی که از سعادت کردم  زندگی
شه که در هر لحظه احساس رضايت  اون چیزی هست که باعث لذت آدم می

کنم که احساس رضايت چیزی هست که خود وجود آدم و ذهن  کنه. فکر می
خارج از کنترل گنجه چیز  کنه. تو همین می آدم احساسات قلب آدم تايیدش می

پايه يا هرچی، اونا مچ  عقل نیست. آگه برآورده شد چه درست چه غلط چه بی
 «.تونه خوشبخت بشه کنه می بشه بازم آدم احساس رضايت می

 «بازتعریفامرمعرفتیدرچارچوبامرکارکردی» 

قرار گیرد،  در اين راهبرد معرفتی، بیش از آنکه درستی يا نادرستی امری معرفتی مالک اعتبار آن

شود که فرد علیرغم استدالل  کننده است. در اين راهبرد، کارکرد موجب می کارکرد آن تعیین

شناختی بر نسبی بودن و مشکوک بودن بنیان بسیاری امور از التزام به پیامدهای چنین  معرفت

عنوان امری  نگاهی بگريزد و حتی شايد به ايمان بدون استدالل و دلیل نیز روی بیاورد؛ البته به

شناختی معرفی  بست معرفت که کارکرد دارد. البته چنین ايمانی که به عنوان مفر و گريز از بن

شود نیز تا جايی مقبول است که کارکرد داشته باشد و اگر کارکرد خود را از دست دهد  می

می ساله رشته مهندسی شی 23دلیلی برای چنین ايمانی و اتقانی وجود نخواهد داشت. دختر 

 دارد: دانشگاه شريف در رابطه با راهبرد معرفتی خود، چنین عنوان می
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کرد در واقع اعتقاد به يک سری اتفاقات  اون چیزی که من رو قانع می»

کنه. يعنی ديدن اين  خاص بود. مثل مامانم آدم مذهبی بود و خیلی استخاره می
ای من چیز بود تا يه کنه بر چیزها و مثالً اينکه داره جواب میده، داره کار می

ده تا وقتی کارکرد داره  حدی اين بودش که گیرنده بهش داره و جواب می
 «.بپذيرش و خب اين در واقع منشايی شد برای ادامه دادن

 «(آعرفبازتعریفامرمعرفتیبهامراعتباری)یینی» 

تبار آن قرار گیرد، در اين راهبرد معرفتی، بیش از آنکه درستی يا نادرستی امری معرفتی مالک اع

لحاظ  کننده است. چیزی به خوانی آن با عرف و اعتبار اجتماعی تعیین پذيرش و مقبولیت و هم

شناختی درست است و صحت دارد که مطابق با عرف و اعتبار اجتماعی باشد و در غیر  معرفت

ه، دانشجوی سال 27آن قرار گیرد. دختر  ةتواند پشتوان اين صورت هیچ برهان و استداللی نمی

دکتری رشته مديريت منابع انسانی دانشگاه تهران راهبرد معرفتی خود نسبت با دين را چنین 

 کند: تعريف می

ها  من خودم مرجع تقلیدم رو چند درصد بهش اعتماد دارم. تو همه حوزه»

نه گزينشی مجبوری بگی که از اين آدمه اين رو قبول دارم، از اين آدمه به نظرم 
بینم که چه شکلی دارند  دونم اکثر جامعه رو می هست ]...[ چه می اينش درست

کنم که حرکت نکنم ]...[ آقا اقتضای  کنند، خیلی خالف جهت سعی می رفتار می

کنه شما يه سری از رفتارها رو ناخودآگاه انجام بدی و انجام  زمان ما حکم می
 «.ندادنش به نظر من شايد خیلی جاها بدتر باشه

 «احتیاطی» 

ای از اين مکانیزم ارائه دهیم، وضعیتی است که اقناع اعتقادی و روانی  بندی اگر بخواهیم صورت

نقص بودن دين به  بودن و عاری و بی گرايی بپرهیزيم، ايمان وی به کامل يا اگر بخواهیم از تقلیل

تعارض  رسد که در موارد اختالف و تعارض و ناسازگاری غیرمنطقی درونی دين يا ای می اندازه

دهد يا موضعی که  غیرعقالنی يا نامتعارف دين با امری بیرونی، اولین پاسخی که فرد ارائه می

متعارف است. در اين مکانیزم،  ةبودن شیو بودن تعارض مذکور يا نادرست کند ظاهری اتخاذ می

 ةواسط ای که به داری خود را تقويت کند، تا بهانه های دين ای است تا پايه فرد بیشتر به دنبال بهانه

دينی بگريزد يا طفره رود. در اين رويکرد، اغلب انتقاداتی که به  ةشد های تعريف آن از چارچوب
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شود  شود و به عوامل ديگری نسبت داده می شود به نحوی از خود دين برائت داده می دين می

است؛ میزان  بودن دين گويا يک بار و برای همیشه حاصل شده عیب و نقص چراکه ايمان به بی

ساله،  21های چنین رويکردی بحث ديگری است. دختر  پايبندی عملی به الزامات و پیوست

 کند: بندی می رشته مهندسی شیمی دانشگاه شريف راهبرد معرفتی خود به دين را چنین صورت

تونم تشخیص بدم.  گرايی نیستم يعنی در حکم دين نمی کالً آدم عقل»

کنم کوتاه  يی نیستم تو حکم دين و اين که سعی میگرا متخصص نیستم آدم عقل
 «.کنم راه بیام قشنگ بیام، سعی می

 «علموعقلدرچارچوبدین»

های شناخت انسانی از جمله علم و  یوهشاين راهبرد با استناد به استداللی مبنی بر محدوديت 

کند.  یمناکافی معرفی ها را برای راهبری تمامی لحظات و شئون زندگی  یوهشعقل، اتکای به اين 

ی مشخص ها چارچوبدر  ها آنالبته محدودبودن عقل يا علم منافاتی با مالک و معیار بودن 

درست و »يا « صادق و کاذب»معرفتی از  ةندارد؛ لکن عقل و حتی علم با تغییر صورت مسئل

ند. از منظر ک یمو حقايق دينی معرفی  ها آموزه، مسیر خود را حرکت ذيل «حق و باطل»به « غلط

ی، توقف در نظام انديشگی شناخت معرفتی ها قالاين راهبرد، دست آخر برای پاسخ به قیل و 

ای است. پسر  یشناخت معرفتبه تنهايی کافی نیست. عبوديت راه برون رفت از چنین هزارتوهای 

 دارد: ساله کارشناسی ارشد هوافضا در اين خصوص عنوان می 24دانشجوی 

اين وحی به عقل نازل شده يعنی اومده توی عقل جا  وحی اومده بعد»
فهمیم،  فهمیم. آگه اون نباشه اونم نمی گرفته. ديگه کالً ما وحی رو با عقل می

تونند تعارض داشته باشند چون ريشه هر  ولی اين که تعارض داشته باشند نمی
جفتشون يکی هست. آگه تعارضی باشه يا از تفسیر غلط ماست نسبت به وحی 

ا از برداشت غلطی که نسبت به عقالنیت داريم. يعنی يه علم غیريقینی رو ي
کنیم آگه اين دو تا رهزن رو بتونیم حذفشون  داريم با يه علم يقینی مقايسه می

 «.کنند کنیم نه هیچ تعارضی با هم ديگه پیدا نمی

رای حضور راهبرد فرد ب»ی يعنی شناس گونهی سوم و چهارم ها مولفههای مربوط به  یخروج

، از محورهای «راهبرد عملی فرد در برقراری نسبت با دين»و « عینی و انضمامی در جامعه

شود که از  یمای حاصل  شناسانه يتغا انداز چشمچهارم تا ششم چارچوب مفهومی در کنار 
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جايی که اين محورها در نسبت مستقیم  آيد؛ لکن از آن یم دست بهمحور دوم چارچوب مفهومی 

در نسبت با حیات انسانی  ها مولفهگیرند، منطق استنتاج و استخراج اين  یمت انسانی قرار با حیا

 توضیح داده شده است. الگو و منطق مذکور نیز در شکل باال ترسیم شده است.

دينی  ةزيست ةکلی و تجرب طور بهمطابق با چارچوب مفهومی اين پژوهش، حیات انسانی 

از حقیقت انسان و انسانیت و نقش و  ها آنرک و برداشتی است که ويژه متأثر از د طور بهافراد 

ای دارند که اعمال جاری و زندگی خود  شناسانه يتغا انداز چشمو  ها آنجايگاه دين در زندگی 

 عنوان به« راهبرد فرد برای حضور عینی و انضمامی در جامعه»کنند.  یمرا در نسبت با آن تنظیم 

سو  وجه اجتماعی زندگی عملی فرد از يک عنوان بهتوان  یمرا ی شناس گونهخروجی چهارم 

ی وی نسبت ها نگرشمتأثر از  طور بهکلی متأثر از مجموع عوامل مذکور و از سويی ديگر  طور به

سیاست و حکومت در ذيل محور انتظار از دين و محور ششم  ةی مربوط به حوزها پرسشبه 

از  نظر صرفدانست. همین عوامل، « یشناس زشارمبانی اخالقی و »چارچوب مفهومی يعنی 

ی، شناس ارزشسیاست و حکومت و محور مربوط به مبانی اخالق و  ةی مربوط به حوزها پرسش

ی و نقشی که انتظار دارد دين شناس انسانای که فرد متأثر از  شناسانه يتغاانداز  با تاکید بر چشم

و  ها پاسخی بند طبقهد، مسیر استنتاج و در مسیر دستیابی به غايت مطلوب برای وی بازی کن

بازتاب ايستارهای معرفتی در اتخاذ راهبرد »با عنوان  شونده مصاحبهو مواضع افراد  ها نگرش

ی ها پاسخبندی محتوای  سازند. ذيالً طبقه یمدر خروجی سوم را هموار « عملی نسبت با دين

 گردد: یمی ارائه شناس گونهخروجی  ةذيل دو مولف شوندگان مصاحبه

 «بازتابایستارهایمعرفتیدراتخاذراهبردعملینسبتبادین»

  «گیری و خودآيینی کناره» 

های  گیری کرده و از پیروی از چارچوب فرد در اين استراتژی، از هر گونه ارتباط با دين کناره

خصی های ش بخش بر زندگی عملی، تشخیص کند. با کنار رفتن دين، اصل سامان دينی دوری می

اقتصاد  ةارشد رشت ساله، دانشجوی کارشناسی 25های خود فرد است. پسر  خواست بر محور دل

دهد که حاکی از همین  گونه توضیح می خود با دين را اين ةدانشگاه شريف، وضعیت رابط

 استراتژی است:

های  کم رها کردم، خیلی هم سخت بود. دونه دونه پايه به تدريج ديگه کم»
ول ساختم. يعنی همه چی ريخت پايین دوباره از اول ساختم. االن فکرم رو از ا
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ای به دين ندارم. به  به نظرم به وضعیت پايداری رسیدم که ديگه زيادم عالقه

نظرم گذشته تاريخش ديگه چیزی نداره برای گفتن ]...[ اصالً مشکل من اين 
الزم باشه که اش که بعد  هست که يه خدايی باشه يه خاليی ايجاد کنه تو بنده

کنم تو اون  با دين اون خأل پر بشه ]...[ دوست دارم اون کارهايی که می
 «.چارچوب ذهنی خودم بگنجه

 «آرامشبههرقیمت!»یا«گراییرادیكالآرامش»

دارد که فرد ذيل آن حصول  عنوان می« آرامش به هر قیمت!»يا « گرايی راديکال آرامش»تعبیر 

ای  دهد و به هر قیمتی که شده و با هر ابزار و وسیله خود قرار میآرامش را مبنای عملکرد 

ساله،  19دختر  معنايی جهان بگريزد. آيد تا از بی درصدد کنترل روانی و عاطفی خود بر می

علوم سیاسی دانشگاه تهران استراتژی خود در برابر دين را چنین  ةدانشجوی کارشناسی رشت

 بخشد: سامان می

ای باشه. يه تیکه  دونم بعد مرگ زندگی ديگه . حتی نمیدونم اصالً نمی»
( جايگزين هم پیدا کردم. رابطم با کسی ]دوست پسر[؛ خیلی stableاستیبل )

ده، رضايت  شايد سطحی باشه ولی کار همون ]آرامش[ رو برام داره انجام می
 ...[] دارم و يهو ديگه نترسیدم و به خودم شهامتش رو دادم که خدا ممکنه نباشه

 حتی. هست تکراری لوس ظاهر فرای چیزی داره احتیاج انسان االن که چیزی

 دنیا ظاهر؛ در بزنی توهم يعنی رو ... دنیا ظاهر بتونند مخدر هم مواد نظرم به
 .«بده انجام رو دين کار برات تونه می اونم حتی بشه، غیرعادی چیز يه برات

 «حیرانی»

« حیرانی»شناسايی است، در قالب تعبیر  ها قابل میان الادریتوان استراتژی ديگری را که در  می

سو و از  بندی کرد. در اين استراتژی فرد الادری با گرفتارشدن در ترديد از يک صورت

شناختی  معرفت ةگون دادن بنیاد دينی برای سلوک عملی در زندگی، در همین حالت برزخ دست

مقابل  ةنوعی نقط کند. اين استراتژی به ن نمیماند و سعی خاصی برای فراروی از آ متوقف می

های مترتب بر چنین وضعیتی لذت  است و فرد پیرو آن از رنج« گرايی راديکال آرامش»استراتژی 

ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه علم دانشگاه شريف نسبت خود  23برد. دختر  می
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دهنده ايستار معرفتی وی در اتخاذ راهبرد  بدارد که بازتا ای عنوان می با امر دين را به شیوه

 به دين است: عملی نسبت

االن من کامالً محتمله که افسردگی بگیرم. خُب وقتی خدا نباشه ديگه هیچی »

برم.  مونه. ولی االن من حتی از اين دردها هم لذت می ديگه! جز پوچی باقی نمی
بخش  ها هم برام لذت ننگرانه حتی اي از همین دردها حتی از همین تفکرات پوچ

 «.دم به خودم که تسکین بیهوده نمی کنم. مثالً اين هست. حاال دارم فکر می

 «اعتناییوالتزامگزینشیبی»

شوندگان  حاکم در میان مصاحبه ةترين گون بندی دشوارترين و البته غالب لحاظ صورت معترفان، به

توان  کنند. می خود با دين اتخاذ می ةابطهای مختلفی را برای تنظیم ر هستند. ايشان استراتژی

نامید که فرد در آن ضمن اعتراف به « اعتنايی و التزام گزينشی بی»ترين شیوه را استراتژی  رايج

های دينی  ها و آموزه خواست خود به برخی بخش اصول بنیادی دين، بسته به شرايط و دل

 22دختر  زند. ها می ت به گزينش برخی از آنهای دين صرفاً دس کند و از نظام آموزه اعتنايی می بی

فعلی خود با دين را براساس  ةمهندسی نفت دانشگاه شريف رابط ةساله، دانشجوی کارشناسی رشت

بخشد: چنین سامان می« اعتنايی و التزام گزينشی بی»نوعی راهبرد 

من همیشه سر يه دوراهیم که آگه مسلمونی اين مجموعه قوانین رو بايد »

گم اين جا من احساس آزادی  و قبول کنی، اين دين تو هست، خُب نه میهمه ر

کنم اون خط قرمزهايی که دين گذاشته رو  خوام، احساس می بیشتری رو می
 «.ها هم هستش که رعايت کردم کنم، يه زمان رعايت نمی

 «گریزخودآیینیمسئولیت»

شوندگان با آن مواجه شديم،  بهاستراتژی ديگر که البته از صرفاً در يک مورد خاص از مصاح

است. فرد ضمن اعتراف به حقانیت دين و اين امر که دين يکی از « گريز خودآيینی مسئولیت»

کند که پذيرش دين مستلزم حضور  های سعادت بشری است بر اين امر تاکید می بهترين راه

رش دين را بر عینی و توام با تکالیف و مالحظات آن در زندگی وی است. او مسئولیت پذي

عنوان اصل  های شخصی و خودآيینی را به گیرد. با کنارگذاشتن دين، تشخیص عهده نمی

ساله، دانشجوی  22دهد. پسر  بخش بر زندگی عملی خود در دستور کار قرار می سامان
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خودآيینی »فعلی خود با دين را بر اساس نوعی  ةکامپیوتر دانشگاه شريف رابط ةکارشناسی رشت

 کند: چنین توصیف می« گريز مسئولیت

ذارم به گردن غرور. غرور از اين نوعی که  اتفاقی که افتاد بیشترش رو می»

 خواستم می که هستم اين مقام در تونم راه خودم رو برم. ]...[ من من می
 که کنید می قبول شما وقتی که اين مسئولیت بردارم، خودم گردن از رو مسئولیت

 و باشی بتونی تماماً بايد هستم گروه اين در يا دم می انجام رو کار اين من
مونم و  ]...[ اگر من نوعی ارتباط با خدا دارم پس توی همین می .باشی درست

 «.کنم مسئولیت يه راه ديگه )دين( و اسم يه راه ديگه رو قبول نمی

 «بازتعریفدیندرچارچوبعرف»

« بازتعريف دين در چارچوب عرف»ت، شوندگان رايج اس استراتژی بعدی که در میان مصاحبه

جای پذيرش احکام و  است. فرد علیرغم اعتراف به اصول بنیادين اعتقادی دين، به

کند که  های رسمی مترتب بر آن عقايد، سلوک عملی خود را در چارچوبی تعريف می چارچوب

شجوی ساله، دان 27بازتعريف اين چارچوب مبتنی بر عرف و خالف جهت نبودن است. دختر 

فعلی خود با دين را در قالب بازتعريف  ةمديريت دانشگاه تهران رابط ةدکترای رشت

کند؛ دين تا جايی پذيرفته است که با عرف منافات  های مبتنی بر عرف معرفی می چارچوب

نداشته باشد:

بینید موهام بیرون  من طیف آدم وسطم يعنی اين که االن حجابم رو می»
گیرم ولی شايد از نظر حجاب جلو  روزه میخونم و  هست، نماز می

کنم. يه  کنم ولی بلوز آستین کوتاه هم تنم نمی شوهرخواهرم روسری سر نمی
بینم که چه شکلی دارند  کنم برای خودم، اکثر جامعه رو می حد وسط تعريف می

 «.کنم که حرکت نکنم کنند، خیلی خالف جهت سعی می رفتار می

 «أمینآرامشبازتعریفدیندرچارچوبت»

است. در اين استراتژی، « بازتعريف دين در چارچوب تأمین آرامش»ها،  ترين استراتژی يکی از رايج

شود. فرد ضمن اعتراف به اصول بنیادين دين، در  انگاشته می آرامش ةکنند دين اساساً امر تامین

بخشی را حفظ  مشخواست خود و به هر صورتی که نهايتاً کارکرد آرا دل عمل دين را به ةعرص

فلسفه علم دانشگاه  ةارشد رشت ساله، دانشجوی کارشناسی 26دهد. دختر  کند، تغییرشکل می
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« بازتعريف دين در چارچوب تأمین آرامش»فعلی خود با دين را براساس نوعی  ةشريف رابط

 بخشد: سامان می

 خونم. آگه دلم بخواد نماز بخونم گه الک داشته باشم وايمیسم نماز میا»

شه الک نداشته باشم، آرايش  دم تا جايی که می وايمیسم نماز بخونم، ترجیح می
جوری  بینم شرايطم اين نداشته باشم، با وضو وايسم نماز بخونم ولی وقتی می

کنه  خواد با خدا حرف بزنم و نماز خیلی آرومم می هست و خیلی دلم می
 «.خونم و با اون چیزا کاری ندارم وايمیسم نماز می

 «تحكیموتقویت»

« تحکیم و تقويت»توان  یمکنند،  یمخود با دين اتخاذ  ةدر رابط گرا کلای را که مقیدين  یاستراتژ

امری فراگیر تمام شئون زندگی خود  عنوان بهاز میزان پايبندی، دين را  نظر صرفنامید. اين افراد 

شند. تحقق اين آرمان مستلزم کنند در تمام لحظات به اين آرمان پايبند با یمدانند و سعی  یم

يی است که در خود دين برای اين امر معرفی شده است و ها آموزهتقويت ايمان با استفاده از 

غالباً صورت فراروی از ايمان مبتنی بر تربیت خانوادگی سنتی و دستیابی به ديدگاهی استداللی 

معماری دانشگاه  ةناسی رشتساله، دانشجوی کارش 21پسر گیرد.  یم خود بهير را ناپذ خدشهو 

مبانی اعتقادی « تحکیم و تقويت»فعلی خود با دين را بر اساس فرآيندی مبتنی بر  ةتهران رابط

 کند: توصیف می

های اول دانشگاه  جای اين که برگردم مثل خیلی از دوستام که هفته من به»
گه هم خونند هیچی، خیلی کارهای دي خوندند االن ديگه نماز که نمی نماز می

تر شده که مخصوصاً نمازم رو بخونم چون تازه دارم  کنند، اتفاقاً دين برام مهم می
فهمم اين جمالتی که  يعنی چی؟! تازه دارم می« اقم الصلوه لذکری»فهمم که  می

 «.همین جوری لقلقه زبانم بوده معنیش يعنی چیه

«موضعفردنسبتبهکیفیتحضوردیندراخالقاجتماعیوسیاست»

 «اخالقدینیوسیاستعرفی»

فرد در اين راهبرد در حوزه سیاسی، حکومت عرف و انتخاب مردم را به عنوان تنها مبنای 

دهد و در وادی عمل و در شاخص مربوط به حوزه  یماجرای احکام بر حکومت دينی ترجیح 
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 ةی در حوزکند. اما مبنای دين داری، الگوی حکومت سکوالر را پیشنهاد می سیاست و حکومت

ای باشد که  دامنه شخصی يا روابط انسانی کم ةزندگی که محدود به حوز ةعنوان برنام اخالق و به

 24شده است. دختر  رسند، پذيرفته به سطح مسائل سیاسی و امور مربوط به حکومت نمی

اش نسبت به کیفیت  ای، دانشجوی ارشد مديريت بازرگانی دانشگاه تهران درباره موضع ساله

 گويد: ضور دين در ساحت اجتماعی و سیاست چنین میح

ها هستند که بايد يه جوری  بینم. اين خانواده من دين رو خیلی شخصی می»
ها رو تربیت کنند، به اجتماع بدن که اين بچه نهادينه بشه. نه اين که از  بچه

اين نیروی خارجی به خانواده ديکته بشه که فالن کار رو تو بايد بکنی. واقعیتش 
دونم، اجتماعی تاحدی ولی نه تا اون حد  هست که دين رو يه قضیه شخصی می

 «.که ما االن داريم

 «اخالقعرفیوسیاستعرفی»

در اين راهبرد، فرد با نفی هرگونه مبنای ذاتی برای اخالق، کل نظام اخالقی را برخاسته از 

هايی  بتنی بر آن از سنخ گزارههای اخالقی م کند. دين و آموزه یمفرهنگ و عرف بشری معرفی 

اند، نه اينکه منشاء و  ها و باورها مبنای آنها بوده و آنها را ساخته شوند که ايده محسوب می

خیزد، نه  ای غیرانسانی و ماورايی و الهی داشته باشد. اخالق از وجود انسان بر می سرچشمه

رف و اعتبار اجتماعی تغییر يابد. در اينکه امری باشد که برای وجود اوست؛ لذا اساساً بايد با ع

حوزه سیاسی نیز فرد حکومت عرف و انتخاب مردم را به عنوان تنها مبنای اجرای احکام بر 

ساله رشته فلسفه علم دانشگاه شريف در خصوص  24دهد. دختر  یمحکومت دينی ترجیح 

 دارد: کیفیت حضور دين در اجتماع و سیاست چنین عنوان می

آید؟قیازکجامیخوبوبداخال»

ها هست که ما روش اجماع داريم، تو اکثر  يه سری چیزها و يه سری ارزش
ها هست که روش اجماع  جوامعی که از تمدن بهره مند شدند يه سری ارزش

هايی که  های فلسفی رساله شده ]...[ مکاتب خیلی قوی فلسفی هست، مثالً نظام
باعث شده يه نظام عقالنی شکل بگیره  ها در مورد جوامع دموکراتیک گفتند، اين

تونیم به يه  کنم خیلی تا حد زيادی هم جواب داده. ]...[ نهايتاً می که احساس می
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جايی برسیم از طريق مسیر به قانونی برسیم که همه منتفع بشن ازش کسی نباشه 

که ضرر کنه اين وسط. ممکن هست که يه آدم جايی ضرر بکنه، ولی بتونیم يه 
 «.کنیم که برا عموم مردم بشه اين کار رو کردکاری ب

 «اخالقعرفیوسیاستدینی»

در اين راهبرد، فرد با نفی هرگونه مبنای ذاتی برای اخالق، کل نظام اخالقی را برخاسته از 

کند. اما در حالی که غالب افردی که با حضور دين در تمامی  یمفرهنگ و عرف بشری معرفی 

د، بیشتر تاکیدشان بر عدم حضور دين در ساحت و عرصه عمومی، شئون زندگی مخالف هستن

اجتماعی و کالن است، در اين راهبرد، بیشتر تاکید بر عدم حضور دين در حوزه خصوصی فرد 

کالنی چون سیاست، فرد  ةاز جمله مبنای تنظیم اخالق فردی و نیز اجتماعی است لکن در عرص

ساله، دانشجوی لیسانس رشته  21ست. دختر حضور دين ا البشرط نسبت به حضور يا عدم

هايی بايد حضور  مهندسی نفت شريف ديدگاه خود را در رابطه با اين امر که دين در چه عرصه

 کند: داشته باشد، چنین بیان می

کنم دين همه جای زندگی آدم هست، رابطش با خانواده هست،  احساس می»

ه ]...[ خیلی جاها تو زندگی تو همه مسائل آدم هستش و برا جامعه بايد باش
کنم. مصداق بارزش برای ماها که تو دانشگاه هستیم  شخصیم دين رو دخیل نمی

رابطه با جنس مخالف خیلی شايد االن دين بگه نه شما بايد يه حريم بیشتری 

 «.کنم رعايت کنید. شايد اين قدر رعايت نمی

 «ییمبانیاخالقوسیاستگراکثرت»

توانند داشته باشند و البته هر  های دين، اعتباری مطلق نمی ايانه، نظام ارزشگر در راهبرد کثرت

بندی از  توان از نوعی صورت سیاسی می ةتوان بر آنها سوار ساخت. در حوز تفسیری را می

گردد که حسن فعلی  نظريه دموکراسی سخن گفت. تکثرگرايی در مبانی اخالقی نیز موجب می

شونده برخوردار نباشد؛  جايگاه چندان مستحکمی در نزد مصاحبهدر سلوک و مشی رفتاری از 

های پیمودن مسیر و سلوک اخالقی  های ظاهری اعمال يکی از راه چرا که تمامی اين صورت

ساله، دانشجوی لیسانس رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه  23پذيرند. موضع دختر  هستند و عدول

 چنین است: شريف، در خصوص نحوه حضور دين در جامعه
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کنم که اگر هم ]آخرتی[ بود بر فرض محال چون  من يه جوری زندگی نمی»

خیلی حسم نسبت بهش کم هست، مشکل ايجاد بشه. يعنی به يه اخالقی قائل 
کنم  هستم. ]...[ ]ولی[ کالً با مفهوم بهشت و جهنم مشکل دارم. يعنی فکر می

 «.هشت باشه هم جهنمتونه ب کنه براش می همینی که هر کی داره کسب می

شناختی و اخالقی نیزخود را چنین نشان  خودآيینی و فردگرايی افراطی فرد در مبنای ارزش

 دهد: می

ولی فکر و حس خودم هست نسبت به درستی و غلطی يعنی عقل خودم »

هست. هر کی يه نظری داره ولی من فقط به عقل خودم دسترسی دارم و کاری 
 «.کنم کافی هستکه به نظرم درست هست رو ب

 «اخالقانسانی/فردی»

شناختی و اخالقی تا جايی پیش  فرد در اين راهبرد بر اساس فردگرايی افراطی در مبنای ارزش

تابد. اين  رود که عالوه بر نفی مبنای دينی يا ذاتی اخالق، مبانی اعتباری آن را نیز بر نمی می

پذيری انسانی  عی زندگی جمعی و مسئولیتراهبرد به نوعی آنارشیم اخالقی درباره حقوق اجتما

 ةگیری دربار گیرد و فرد نسبت به موضع سیاسی اساساً خارج از عالقه قرار می ةانجامد؛ حوز می

ساله دانشجوی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه شريف، در خصوص  24آن البشرط است. پسر 

 کند: کیفیت حضور دين در اجتماع و سیاست چنین بیان می

من بیشتر دين است که از رفتار تأثیر پذيرفته. يعنی شما سعی  به نظر»
های دينی رو شل و سفت کنید تا به اخالق  کنید که معیارهای دين رو، روايت می

کنند، ]...[ اخالق به نظرم چیزی  ( میcustomize) شون رو کاستومايز بخوره. دين
راسی رو برای اين شمولی براش وجود نداره، دموک وجود نداره يعنی اصل جهان

گفتم قبول دارم که خیلی از اين اصول اخالقی هم از عرف میاد ديگه. من فکر 
کنم شما برای من استدالل بخوای بکنی که چرا قتل بد هست، من اين همه  نمی

فکر کردم نفهمیدم که چرا قتل بد هست، بد و خوب به نظر من يه چیزی هست 
تر هست. هر چی  .[ همون دموکراسی مهمشه ].. که تو بستر اجتماع تعريف می

 مردم انتخاب کردن.
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دونی؟بینی،اصالًمیدرانجاماعمالورفتارتدرقبالچهکسیخودترومسئولمی

بیشتر در مقابل خودم ديگه مثالً يه کارهايی که دوست دارم بهش شناخته بشم 
ت و صداقت مثالً من آدمی هستم که بسیار دوست دارم همه من رو به صراح

کنم که حق اون آدم  کنه، مثالً من فکر نمی گم اذيتم می بشناسند، مثالً دروغ می
هست که دروغ از من نشنوه، حق هیچ کس هیچ چیزی نیست. من دوست دارم 

تر باشم، دوست دارم اون کارهايی  خودم يه جوری رفتار کنم که خودم راحت
 «.کنم تو اون چارچوب ذهنی خودم بگنجه که می

 «اخالقوسیاستذیلدین»

از منظر اين راهبرد، دين تنها مبنای اصیل اخالق است و در موارد تعارض مبانی حقوق اجتماعی 

مدرن و حقوق اجتماعی اسالمی، امکان نادرست بودن دين اساساً منتفی است و بايد جانب 

بر دين مشروع  های دينی را اتخاذ کرد. در حوزه سیاست و حکومت نیز حکومت مبتنی آموزه

ساله، دانشجوی ارشد رشته  23است و دين از سیاست جدا نیست و البته بايد سیاسی باشد. پسر 

 دارد: های مختلف چنین عنوان می اقتصاد شريف پیرامون کیفیت حضور دين در عرصه

ها  خدا يه سری عبادت فردی تعريف کرده يه سری عبادت اجتماعی که اين»

یشتر آدم به خداست جفتشون مقدمه با ارزش هست. جفتشون واسه نزديکی ب
کنیم چه فردی، چه اجتماعی. يعنی من  ريم عبادت می اين جور نیست که ما می

خونم تا جمهوری اسالمی بدست بیاد يا اين که جمهوری اسالمی  نمازم رو می
رو داريم که نمازم رو بخونم. جفتشون برای اين هست که من به خدا نزديکتر 

.[ چون ما با پديده اپالی کردن خیلی مواجه هستیم. آقا رفتیم اون جا شم ]..
هفت سال بوديم يه بار نشد کارمند بانک با غیر از لبخند از ما استقبال کنه، يه 

بار پیش نمیاد که فالن قبض مالیاتیش رو اين جوری پر بکنه. خوب واقعاً اين 
ها هست که جامعه ما  بههشبهه خیلی به روزِ و به نظرم يکی از موثرترين ش

های ما رو تحت تأثیر گذاشته.  های ما و حتی خونواده های ما حتی میانسال جوون
هم از همین  اين که من تو اروپا اسالم رو بیشتر ديدم و مسلمون رو کمتر، اين

 «.قبیل هست. من خیلی بدم میاد از اين حرف
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گیرینتیجه
دهد  ای قرار می روی حوزه مطالعات بسیار گسترده پژوهش در حوزه دين، هر محققی را رو در

های پژوهشگر منجر شود. از سويی  فايدگی تالش تواند به بی ای می اعتنايی به چنین پیشینه که بی

تواند  های پیشینی می ازحد ساختار ذهنی پژوهشگر به نظريات و چارچوب ديگر، تقید بیش

ر چارچوب مفهومی ساخته و پرداخته شده در امکان هر نوع نوآوری و بداعتی را سلب کند. د

اين پژوهش سعی شد با اتکای بر روش پژوهش نظريه مبنايی راهی میانه در زمینه اتخاذ شود. 

های دينی و  از يک سو، مرور گسترده ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه دينداری و نگرش

ای و از سويی ديگر، به  فرايندی چندمرحلهبندی آنها در  بندی و طبقه انواع دينداری و ... و جمع

های عمیق به منظور غربال و گزينش  محک ارزيابی گذاشتن آنها در میدان تجربی مصاحبه

های نهايی، امکان تدوين چارچوبی مفهومی را فراهم ساخت که در عین جامعیت نسبی،  شاخص

معرفتی دانشجويان نسبت به  شناسی بديع در باب ايستارهای از مبنايی استوار برای نوعی گونه

ای  ای که از فرايند چرخه دين برخوردار است. همانطور که نشان داده شد، چارچوب مفهومی

هايی نشان  رفت و بازگشت میان استقراء و قیاس حاصل شده بود تناظر نسبی خود را با مولفه

 شوند. االسمی دين گنجانده می داد که در تعاريف شرح

گانه چارچوب مفهومی و تجمیع  شوندگان ذيل محورهای شش ای مصاحبهه بندی پاسخ مقوله

هايی بديع  شناسی در چهار مؤلفه، تمايزگذاری آنها در قالب مدل تحلیلی ارائه شده برای گونه

راهبرد »شناسی ايستارهای معرفتی دانشجويان نسبت به دين فراهم ساخت. در مؤلفه  برای گونه

شناسايی شدند. در « گرا کل»و « معترف»، «الادری»، «منکر»معرفتی  ، چهار ايستار«شناسانه هستی

، «گرايی کثرت»، «حیرانی»، نه ايستار معرفتی «راهبردهای معرفتی فرد نسبت با دين»مؤلفه 

، «بازتعريف امر معرفتی در چارچوب امر کارکری»، «خودآيینی»، «آيینی عقل»، «آيینی علم»

علم و عقل در چارچوب »و « احتیاطی»، «عتباری )عرف آيین(بازتعريف امر معرفتی به امر ا»

« بازتاب ايستارهای معرفتی در اتخاذ راهبرد عملی نسبت به دين»شناسايی شدند. در مؤلفه « دين

اعتنايی و  بی»، «گرايی راديکال آرامش»، «حیرانی»، «گیری و خودآيینی کناره»هشت ايستار معرفتی 

بازتعريف »، «بازتعريف دين در چارچوب عرف»، «گريز مسئولیتخودآيینی »، «التزام گزينشی

موضع فرد »شناسايی شدند. در مؤلفه « تحکیم و تقويت»و « دين در چارچوب تأمین آرامش

اخالق دينی و »شش ايستار معرفتی « نسبت به کیفیت حضور دين در اخالق اجتماعی و سیاست
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گرايی  کثرت»، «الق عرفی و سیاست دينیاخ»، «اخالق عرفی و سیاست عرفی»، «سیاست عرفی

 شناسايی شدند.« اخالق و سیاست ذيل دين»و « اخالق انسانی»، «مبانی اخالق و سیاست

های  شناسی امکان های گونه همانطور که اشاره شد، از ضرب حاالت مختلف مولفه

شینی شناسی متصور است، اما روشن است که همن های حاصل از گونه شماری برای گونه بی

توان در دنیا واقعی بازجست. با وجود اين، يکی از  ايستارهای معرفتی خاصی را فقط می

توان از همنشینی ايستارهای معرفتی مختلف بدان دست يافت، اين  ترين نتايجی که می روشن

ترين ايستارهای معرفتی ممکن را در  واقعیت است که در جرگه دينداران و نیز کسانی که سلبی

اند، نه طیفی تک خطی بر اساس شدت و ضعف، که  ويش نسبت به دين اتخاذ کردهزندگی خ

های دينی نه يک هويت دينی واحد؛  بیشتر با الگوهايی با قدرمشترک ناچیز مواجهیم؛ هويت

 گريزی. ها و نه دين گريزی ها و نه دينداری؛ دين دينداری
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